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UNO-Troepenvuurden hef eerst
Gespaneen situatie in Leopoldstad

D|e UNO-assemblee heeft met 53 te-
gen 24 stemmen besloten de delegatie
van president Kasavoeboe als de offi-
ciétle vertegenwoordiging van Kongo te
erkennen. Onmiddelijk na de stemming
deelde de afgevaardigde van Mali mee
dat zijn land zich uit de verzoenings-
commissie voor Kongo zal terugtrekken.
De verzoeningscommissie die vandaag
naar Leopoldstad zou vertrekken, heeft
haar reis voorlopig afgelast. Alle vijf-
tien landen, wier troepen deel uitmaken
van het UNO-leger in Kongo, zijn in
deze commissie vertegenwoordigd.
Inmiddels is uit het rapport van de
speciale vertegenwoordiger van de se-
cretaris-generaal der Verenigde Naties
over het vuurgevecht tussen Tunesische
UNO-troepen en Kongolese militairen
i«n Leopoldstad gebleken dat de troepen
van de Verenigde Naties net eerst net
vuur hebben geopend.
De Tunesiërs begonnen te schieten in
antwoord op een massale bestorming
van hun stellingen ddpr Kongolezen.
In dergelijke omstandigheden is vuren
in overeenstemming met de militaire
beginselen van zelfverdediging, zo
schreef de speciale vertegenwoordiger.
De Kongolese aanval stond onder lei-
ding van kolonel Kokoio, die werd ge-

troffen door een vuurstoot van auto-
matische wapens en ter plaatse stierf.
Aan UNO-zijde viel een dode, 9 mili-
tairen' werden gewond. De Kongolese
verliezen konden niet worden vastge-
steld.
In Leopoldstad blij,ft de atmosfeer nog
gespannen na de schietpartij van maan-
dag. De Kongolese commissaris is op de
Tunesische ambassade geweest om zijn
spijt over het bloedbad te betuigen. De
uitwerking van het incident op de Kon-
golese soldaten is duidelijk merkbaar.
Medewerkers van de UNO die naar hun
werk gingen werden aangehouden door
soldaten van Mobutu. Van sommigen
werd de auto in beslag genomen, de sol-
daten drongen ook de huizen van UNO-
employe's binnen, doorzochten ze en sloe
gen de inwoners. Een aantal van hen
werd overgebracht naar het legerkamp
Leopold 11.. Gisteravond was de UNO
nog druk bezig om hen vrij te krijgen.

Baliem-kwestie opnieuw
In Tweede Kamer
Vragen van K. V. P.
Kamerlid Welter

Opnieuw zijn uit de Tweede Kamer vra-
gen gesteld over het onderzoek naar de
gebeurtenissen bij de pacificatie van
de Baliemvallei in Ned. Nieuw Guinea
Vragensteller is ditmaal de oud-mini-
ster van Koloniën, Welter, van de KVP
die in het bijzonder informeert naar
de gemelde wrijving tussen gouverneur
Platteel en de procureur generaal mr.
Von Meyenfeldt. Mr. Welter vraagt of
in Nieuw Guinea niet evenals in het
voormalig Nederlands Indië de procu-
reur-generaal onderschikt is aan de
gouverneur en zich dus aan het oordeel
van de gouverneur heeft te onderwer-
pen over de vraag of een starfvervol-
ging opportuun is of niet. Hij infor-
meert verder of de procureur-generaal
zich in dit geval dienovereenkomstig
heeft gedragen en zo neen, of hij dan
terzake is terecht gewezen.

Franse Atoom-strijdmacht
De Franse nationale vergadering heeft

een motie van afkeuring over het wets-
voorste] voor een Franse atoomstrijd-
macht verworpen. De motie had 63
stemmen minder dan de vereiste abso-
lute meerderheid. Het wetsontwerp
gaat deze week naar de senaat. Als het
daar opnieuw wordt verworpen, zoals
wordt verwacht, gaat het naar de na-
tionale vergadering terug.
De Franse regering heeft intussen een
vertrouwensvotum gekregen voor de
plannen van generaal De Gaulle om
Franse kernwapens te vervaardigen en
een luchtmacht die deze kan vervoeren.
Een motie van wantrouwen tegen de
regering van premier Debtfé werd ver-
worpen. Dit is de tweede keer dat de
regering een vertrouwenvotum krijgt,
over deze kwestie.

NATO „brandwacht
Op de Noordatlantische Verdragsor-

ganisatie conferentie in Parijs is een
voorstel aangenomen tot de vorming
van een door de lucht verplaatsbare
strijdmacht die zal fungeren als een
brandwacht voor gebieden in de wereld
waar moeilijkheden uitbreken.
De NATO-commissie van parlemen-
tariërs besloot dat deze strijdmacht zal
worden uitgerust met atomische wapens
en in het bijzonder zou kunnen opere-

ren in onderontwikkelde gebieden. Het
plan werd aan de commissie voorge-
legd door de opperbevelhebber van de
NATO-strijdkrachten in Europa, gene-
raal Norstadt.
Radio Moskou heeft dit plan bestem-
peld als een gevaarlijke bedreiging voor
de naties en de werelvrede.

Amerikaanse/Duitse
onderhandelingen

De Amerikaans-Duitse financiële be-
sprekingen in Bonn hebben niet tot
overeenstemming geleid.
Zij zullen op een later tijdstip worden
voortgezet. Dit blijkt uit een communi-
qué dat na afloop van een tweedaags
overleg werd gepubliceerd. Medege-
deeld wordt dat de onderhandelaars het
niet eens kunnen zijn over de maat-
regelen die nodig zijn om het vertrou-
wen te handhaven in de financiële
structuur van de wereld.
Welke die maatregelen zijn vermeldt
het communiqué niet. Eerder was ge-
zegd dat Amerika een hogere Duitse
bijdrage wenst aan de westelijke de-
fensie en een groter aandeel van de
bondsrepubliek in de hulp aan de ach-
tergebleven gebieden.
Aanleiding daartoe vormen de voort-
durende tekorten op de Amerikaanse
en het aanzienlijke overschot op de
Westduitse betalingsbalans.
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Prominente figuren uit
Nederland bezoeken NG

G.V.B. Ter gelegenheid van de officiële
openingsvlucht Amsterdam-Biak met de
DC-8 van de KLM zullen 18 prominente
figuren uit Nederland een tiendaags be-
zoek aan Nederlands Nieuw Guinea
brengen. Onder hen bevinden zich o.a.
de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, mr. Th.H. Bot en de president-
directeur van de KLM, ir. I.A. Aler.
Op 3 december - de dag van aankomst
van het KLM vliegtuig - zal het gezel-
schap te Biak worden verwelkomd door
talrijke autoriteiten uit Nederlands
Nieuw Guinea onder wie gouverneur
dr. P.J. Platteel met echtgenote. Er be-
staan plannen om de dag na aankomst
van het toestel aan de ingebruikneming
van de deels verlengde startbaan een
officieel tintje te geven. De staatssecre-
taris zal een rondreis door het land
maken dat los staat van het programma
dat de overige leden van het gezelschap
wordt aangeboden.
O.a. zullen bezoeken aan Hollandia, de
Baliemvallei, Manokwari en Sorong
werden gebracht.
RONDREIS

Terwijl mr. Bot op 4 december naar
Manokwari vertrekt voor een bezoek
aan de scheepswerf "Konijnenburg" zal
de rest van het gezelschap eerst op 5
december Biak verlaten voor een tocht
naar de hoofdstad van Nederlands
Nieuw Guinea. Autoritten en vaar-.tochten staan op het programma om de
gasten een indruk te geven van Hollan-
dia en de omgeving van deze stad.
Ook bezoeken aan de Baliemvallei, Gen-
jem en Sarmi behoren tot de evene-
menten.
Op 8 december vliegt het gezelschap
van Hollandia nnaar Sorong. Onderweg
worden korte tussenlandingen in Biak,
Manokwari en de Kebarvlakte gemaakt
De volgende dag aanvaart de groep via
Manokwari de terugreis naar Biak van-
waar men op 12 december naar Neder-
land terugkeert. Een deel van de party
zal op 10 en 11 december een bezoek
brengen aan de Wisselmeren.

Het reisprogramma van de staatsse-
cretaris zal na het vertrek uit Manok-
wari op 5 december beperkt blijven tot
bezoeken aan Hollandia en de Baliem-
vallei, waarna mr. Bot op 12 december
via Biak eveneens het land zal verlaten.
GEZELSCHAP

Het gezelschap omvat behalve de
staatssecretaris en de president-direc-
teur van de KLM de volgende perso-
nen: L. Brunt, secretaris van deKonink
lijke Nederlandse Voetbalbond; H.D.
Buunk, medewerker Public Relation
Dienst van de KLM; A. van Kampen,
auteur; mevr. G.H. Keyser-Hardick,
voorzitster van de Nederlandse Vere-
niging van Huisvrouwen; G.A. Knepflé),
algemeen hoofdredacteur van het Alge-
meen Nederlands Persbureau ANP; C.
J. van Mastrigt, voorzitter van het
Christelijk Nationaal Vakverbond; A.J.
van Meerten, medewerker van NV. Poly
goon. J.A. Middelhuis, voorzitter van
de Nederlandse Katholieke Arbeiders
Beweging; S. Presser, medewerker van
de Geïllustreerde Pers; mevr. M. Rack4,

medewerkster van het tijdschrift Libel-
Ie; drs. D. Roemers, voorzitter van het
Nederlands Verbond van Vakverenigin-
gen; mr. A.A.M. Struyken, oud-gouver-
neur van West Indië en lid van de
Raad van State; mr. F.J.F.M. van Thiel,
algemeen voorzitter der Algemene Ka-
tholieke Werkgevers Vereniging; mej.
G.J. Veeger, staflid van het Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Sociale Zorg; E.J.
H. Volkmaars, hoofdcommissaris van de
Nederlandse Padvinders; ir. G.C. van
Wageningen, directeur Nederlands Ont-
wikkelingsbureau voor Luchthavens.

's Werelds grootste
atoomduikboot

Van een Amerikaanse werf in de
staat Connecticut werd 's werelds
grootste atoomduikboot te water gela-
ten.
De "F.N. Allen" die 6900 ton meet en
410 voet lang is, is groter dan de
George Washington die momenteel op
patrouille is in Noordelijke wateren.
Het schip kan 16 Polaris raketten mee-
nemen die elk een actieradius van 1500
mijl hebben. In de redevoering bij de
tewaterlating werd o.m. gezegd dat
Amerika een milita.ire kracht moet heb-
ben die voldoende is om elke vijand
te vermorzelen die een verrassingsaan-
val zou willen ondernemen. Over enke-
le maanden zal de onderzeeër klaar zijn
en gedurende die tijd zal de kiel van
nog zestien andere atoomduikboten ge-
legd worden.
Tijdens de tewaterlating van de "F.N.
Allen" werden negen pacifisten gearres-
teerd die demonstreerden tegen het ge-
bruik van atoomwapens.

Frans-Britse samenwerking
bij ruimte-onderzoek

De Franse premier Debré voerde in
Parijs besprekingen op hoog niveau met
Britse autoriteiten. Men wil gaan sa-
menwerken bij de ontwikkeling van de
Britse Bleu Streak projectielen.
Dit in verband met de Britse plannen
voor een gezamenlijke ruimte onder-
zoekings organisatie, waarin ook Ca-
nada en Australië betrokken zouden
worden.

Uitslag examen
Voor de, op 7 oktober 1960, gehouden

examens in machineschrijven in de
Nederlandse taal. (V.T.L.) slaagden de
hieronder genoemde candidaten voor
het diploma A-
Hr. A. van Beem, Mej. H.M. Bommel,
Mej. J. Boogert, Mej. A. Eijkendorp,
Mej. D.D. Isaak, Mej. L. Jordaan en
Mej. S. Quicko.
Voor het diploma B.
Mej. J.G. Arends, Mej. M.N. Aringa-
neng, Mevr. Blauw-Gunthardt, Hr. M.
Cornelis, Mevr. E.A. Crompvoets- de
Jongh.
Twee candidaten worden in de gelegen-
heid gesteld her-examen te doen.
Een candidaat werd afgewezen.

Korte berichten

Maassluis — De sleepboot "Rode Zee"
van Smit en Co's Internationale sleep-
dienst legde in 1959 35.780 zeemijlen af
en veroverde daarmee de witblauwe
wimpel. In totaal legden de slepers van
Smit 7000 zeemijlen meer af dan het
jaar daarvoor.

Bremen — De Hamburg Amerika Lijn
en de Nord Deutsche Lloyd gaan vanuit
Amsterdam en Rotterdam een dienst
openen op de westkust van midden-
Amerika.

Scheveningen — De scheepvaartinspec-
tie heeft de zo traditionele vlaggetjes-
dagverboden. Er kwamen teveel aanva-
ringen en andere ongelukken bij voor.

Amsterdam — De "Oranje" is in Neder-
land teruggekeerd na een ongeluksreis.
Eerst liepen in Singapore de Indonesi-
sche bedienden van boord. Later tijdens
de wereldreis raakte het schip in een, zware depressie bij Bermuda; verschil-
lende passagiers liepen hierbij verwon-
dingen op.

Parijs — De olieproductie in de Franse
Sahara bedraagt meer dan een miljoen
ton per jaar.

Den Haag —In Nederland zijn reeds
meer dan 3 miljoen kinderen tegen kin-
derverlamming ingeënt.

Amsterdam — Een centrum voor de op-
leiding van rekenmachine-bedieners is
onlangs in Amsterdam geopend.
De rekenmachine gaat een steeds groter
plaats in het bedrijfsleven innemen. Er
zijn bepaalde ingewikkelde machines
waarvoor men iemand met een wiskun-
de hoofd nodig heeft.

Delft — Een 109-jari.se opa in de stu-
dentenstad weigerde journalisten te
woord te staan. Hij wilde zijn verjaar-
dag in aHe rust vieren.

Den Haag — De douane aan de grens
wordt modern uitgerust. De ambtenaren
zullen beschikken over snelle auto's,
mobilofoons en draagbare radioappara-
tuur. Er schijnt nog duchtig gesmok-
keld te worden.

Tokyo - De ministers conferentie in het
kader van het Colombo plan is beëin-
digd. De vergadering heeft o.a. goede
nota genomen van problemen veroor-
zaakt door de bevolkingstoename in
Azië. De volgende vergadering wordt te
Kualalumpur gehouden.

Canberra - Premier Menzies opende
een nieuw gebouw voor atoomonderzoek
in Lucas Heights bij Sydney. Het ge-
bouw dat uit drie verdiepingen bestaat,
kost 450.000 australische ponden. Men
gaat er werken aan de ontwikkeling van
de eerste australische atoom reactor, die
goedkope energie zal moeten verschaf-
fen. Over 5 jaar hoopt men zover te
zijn.



Buitenlands overzicht
Kennedy voor de vuurproef

AMERIKA ONDER KENNEDY:
"Op naar nieuwe grenzen" - Revoluties in Midden Amerika en Zuid-Oost-Azië

De Gaulle voor vuurproef.

Over acht weken zal dus John Fizge-
rald Kennedy - 43 jaar oud en 27 jaar
jonger dan de huidige Amerikaanse pre-
sident, Eisenhower - het leiderschap
van de Verenigde Staten op zich nemen.
Daarmede zal het derde Amerikaanse
republikeinse tijdperk van deze eeuw
zijn beëindigd en het derde democra-
tische beginnen.

Kennedy zelf heeft over het ambt dat
hij vorige week na een nek-aan-nek-
race met Nixon veroverde, gezegd, dat
de komende tien jaren van de Ameri-
kaanse president zullen eisen, dat hij
zich begeeft in het heetst van het ge-
vecht, dat hij met al zijn vermogens
waakt over het welzijn van het volk,
dat hij leidt en dat hij bereid is, zo no-
dig ook impopulaire maatregelen te ne-
men.

Van Kennedy wordt verwacht, dat
hij aanzienlijke veranderingen in het
Amerikaanse politieke beleid zal aan-
brengen, vooral in aanpak en toon.

Ongewijzigd echter zullen de funda-
mentele principes van de politiek der
Verenigde Staten blijven. Kennedy
heeft in zijn verkiezingscampagne twee
leuzen, die bepalend zijn voo~ de koers,
die men van hem mag verwachten,
steeds weer herhaald: "New Frontiers"
"n "On the Move". Daarmee bedoelde
hij te zeggen, dat hij Amerika wil ver-
lossen uit het defensief, waarin het
naar zijn mening onder Eisenhower is
geraakt en dat hij het wil aanvoeren in
een offensief, dat gericht is op "nieuwe
grenzen". Die grenzen moet men. wat
het Amerikaanse binnenland betreft,
zoeken in de sociale en geestelijke sfeer.
Wat het buitenland betreft is een her-
overing en een uitbreiding van Ameri-
ka's morele en politieke prestige in de
gehele wereld zijn doel.

DRINGENDE PROBLEMEN.
Natuurlijk zijn dit doelstellingen, die

voor hun vervulling langere tijd eisen.
Maar reeds onmiddellijk na zijn ambts-
aanvaarding zal de nieuwe president
worden geconfronteerd met een aantal
problemen, die dringend om de door
hem beloofde nieuwe aanpak vragen:
ontwapening, NAVO-politiek, Kongo,

midden- en zuid-Amerika. Het meest
urgent echter zal de vraag zijn, hoe te
handelen tegenover een hernieuwde
Russische druk voor een topconferentie
en de dreiging van een nieuwe crisis om
Berlijn.

Chroestsjof heeft geen tijd verlqren
laten gaan om Kennedy fijntjes op de
hoogte te brengen van zijn wens, dat
een topconferentie spoedig zal worden
gehouden. In een felicitatietelegram
zei hij. dat Moskou bereid is om de
"hoogst dringende" problemen van
Duitsland en de ontwapening te rege-
len. Voorzichtig antwoordde Kennedy,
dat "het bereiken van een rechtvaardi-
ge en duurzame vrede het hoogste doel
van deze natie blijft". De nieuwe pre-
sident is beslist niet bereid, zich hals

over kop in een topconferentie te stor-
ten; pas nadat er een redelijke kans op
het welslagen van besprekingen aanwe-
zig is, zal Kennedy aan een tafel met
Chroestsjof plaats nemen.
ZORGENKIND LATIJNS-AMERIKA

Zorgen zal de nieuwe president ook
vinden vlak bij huis, in Latijns-Ame-
rika. Het "Castrime", de voor de Vere-
nigde Staten zo onaangenaam gebleken,
door Castro in Cuba ingeleide revolu-
tionaire beweging, dreigt zich steeds
meer over de andere landen van mid-
den- en zuid-Amerika uit te breiden.
Nicaragua en Guatamala beleefden zo-
juist (mislukte) opstanden, waarin de
hand van Castro duidelijk was te be-
speuren.

De revolutionaire situatie, waarin
het gehele midden en zuiden van het
westelijk halfrond zich bevindt, is er in
wezen een van sociale aard. Kennedy
heeft daar, naar uit voerige uitlatingen
van hem is gebleken, een open oog voor
Plij meent, dat het verstrekken van aan-
zienlijke economische hulp, door mid-
del van een soort Marshall-plan, deze
beweging alsnog in voor de vrije wereld
gunstige banen kan leiden. In het tot-
standbrengen van nieuwe, betere be-
trekkingen met zijn zuiderburen komt
het Kennedy van pas, dat zijn partij, de
democratische, in Latijns-Amerika een
aanzienlijk groter crediet heeft dan de
republikeinse, die in Latijns-Amerika
niet geheel ten onrechte dikwijls is
vereenzelvigd met "dollar-imperialis-
me." Het is ook een feit, dat de betrek-
kingen tussen noord en zuid in de da-
gen van Roosevelt, die Kennedy zo
gaarne als zijn voorbeeld ziet, veel be-
ter waren dan heden.
REVOLUTIE OOK IN AZIE

Revoluties werden in de laatste we-
ken ook ontketend in zuid-oost-Aziët
een gebied, dat het westen met enorme
kosten en moeite tracht te maken tot
een bolwerk tegen het communisme
(Zuid-Vietnam alleen ontvangt van de
Verenigde Staten ongeveer 500 miljoen
gulden aan militaire hulp!)

Hoewel de revolutie in Zuid-Vietnam,
waaraan slechts een kort leven was be-
schoren, iets van een mysterie blijft, is
de bezorgdheid er over in het westen
groot.

Duidelijk is immers wel, dat er tegen
het regiem van de "sterke man" Ngo
Dingh Diem sterke oppositie bestaat en
dat de daaruit resulterende spanning
wind in de zeilen blaast der communis-
ten, die toch al onophoudelijk trachten
van Noord-Vietrïam uit het zuiden te
imfiltreren. En wanneer Zuid-Vietnam
de weg van het communisme zou gaan,
moeten de posities van het westen in
landen als Laos, Cambodja en Thailand
als verloren worden beschouwd.

In Laos (het krijgt ook een paar hon-
derd miljoen van de Verenigde Staten)
bijvoorbeeld woedt al vele weken
lang een strijd tussen pro-westersen,

neutralisten en communisten.
En de communisten zullen die stcijd
winnen, indien Zuid-Vietnam gemene
zaak met het communisme gaat maken.
CLIMAX IN ALGERIJE

Een opgewonden demonstrerende me-
nigte vertoonde zich in de afgelopen
week, op vrijdag, ook in de straten van
Algiers. De demonstratie had welis-
waar meer weg van een relletje van
"teen-agers" dan van een revolutie,
maar zij verhoogde toch de spanning
in Frankrijk, ontstaan door de duide-
lijke voorbereidingen, die De Gaulle
treft, om tot een nieuwe vredespoging
in Algerije te geraken.

De kwestie-Algerije staat voor 5 de-
cember op de agenda van de assamblee
der Verenigde Naties. De rechtse tegen-
standers van De Gaulle vrezen, dat de
generaal, mede onder druk van de ver-
kiezing van Kennedy, die sterk gepor-
teerd is voor Algerijns zelfbestuur, voor
die datum beslissende stappen zal doen.
De grote vraag van de komende dagen
en weken is nu, hoever deze rechtse
kringen, die ook in het Franse leger
sterke steun genieten, de generaal daar-
bij zullen laten gaan.
Dit zal waarschijnlijk blijken uit de
reacties van het leger op de verwachte
éénzijdige proclamatie v?n een wapen-
stilstand door De Gaulle.

Nieuw ARKA bestuur
Naar wij vernemen heeft het bestuur

van de afdeling Hollandia van de
A.R.K.A. zich voor het verenigingsjaar
1960-1961 als volgt geconstitueerd:

Dr. J.F.M. Wajon, — voorzitter,
W.A. v/d. Hoogen, — vice-voorzitter.
J.P. Tuinman, — secretaris,
G.E. Berends. — penningmeester,
E.I.M. Witte, — commissaris Ontwik-

keling en Ontspanning.

VERVOLG KORTE BERICHTEN
Moskou — De geheime topconferentie
van communistenleiders die reeds leek
te zijn beëindigd, zal worden voortgezet.
Er schijnen enige verschillen van me-ning te bestaan.
Hengelo — Verleden week werden H.
Leushuis en zijn Hongaarse bruid - zehuwden in maart met de handschoen -Gisella Orlowski, na 38 jaar herenigd.
Het eerste huwelijksaanzoek ging voorde oorlog teloor bij een vliegongeluk.
Washigton DC - De Amerikaanse mari-
ne in het Caraibische gebied heeft eenCubaans schip aangehouden dat, gela-
den met wapens, onderweg was naarGuatemala. Vijf Amerikaanse oorlogsbo
dems, waaronder een vliegdekschip, be-
waken de kusten van midden Ameri-
kaanse staten teneinde communistische
infiltraties te voorkomen.
Kualalumpur - Opgericht is de Japan-
Malayan Smelting Company. Deze
maatschappij met een kapitaal van 10
miljoen dollars zal 10 hoogovens hou-
wen om 10.000 ton tin per jaar te gaan
produceren. Deze tin zal worden geëx-
porteerd naar Amerika en Europa ter-
wijl Japan tevens zijn gehele behoefte
aan tin hiermede kan dekken. Vroeger
importeerde Japan tin uit Indcnesijg.



DRIEVOUDIG MOORDENAAR
GEPAKT

De 23-jarige moordenaar van drie
Amerikaanse huisvrouwen werd in
Ottawa (Illinois) gearresteerd.
Hij had de dames die samen op vacan-
tie waren gedood en daarna beroofd.
VOGELS GEVAARLIJK VOOR
STRAALVLIEGTUIGEN

Een Electra-straal-vliegtuig van de
"Eestern Airlines" kreeg tijdens de
start op het vliegveld van Boston (Mass)
een vlucht vogels in een motor. Het ge-
lukte de piloot het toestel tijdig tot stil-
stand te brengen. Reeds eerder veron-
gelukte op dezelfde plaats een ander
straalvliegtuig met 61 passagiers door
de zelfde oorzaak.
KENNEDY OP HERTENJACHT

John Kennedy en de nieuw gekozen
vice president der U.S.A. Lyndon John-
son zijn samen op de hertenjacht ge-
weest in Johnson's landerijen in Texas.
Toch konden zij daarbij de politiek
niet vergeten en ze werkten een plan
uit dat de lange senator uit Texas tot
de meest effictieve vice president in de
historie moet maken.
VOLLEDIGE STEUN

De Midden-Amerikaanse staten Gua-
temala en Nicaragua zijn de volledige
steun toegezegd van de Amerikaanse
zee- en luchtstrijdkrachten, indien er
een poging tot invasie wordt onderno-
men in deze landen. De regeringen van
deze beide landen vroegen om deze hulp
naar aanleiding van de bestaande vrees
voor een invasie van in Cuba opgelei-
de strijdkrachten.
Een woordvoerder van het Witte Huis
heeft gezegd dat in opdracht van pre-
sident Eisenhower oppervlakte- en
luchtstrijdkrachten van de Amerikaan-
se marine klaar staan om de beide re-
geringen bij te staan indien dit nood-
zakelijk wordt. De verklaringen van
het Witte Huis zegt dat de marine order
heeft gekregen om elke poging voor een
invasie van Guatemala of Nicaragua
door communistische elementen te ver-
hinderen.

BEZOEK AAN VALPARAISO
Het Nederlandse smaldeel V heeft na

een 5-daags bezoek aan de Chileense
haven Valparaiso zijn reis voortgezet.
De eerstvolgende haven die zal worden
aangedaan is Rio de Janciro. maar de
mogelijkheid bestaat dat eerst nog
brandstof moet worden ingenomen in
Punta Arenas in het uiterste zuiden van
Chili. Het smaldeel omvat het vlieg-
kampschip "Karel Doorman", de jagers
"Limburg" en "Groningen" en het tank-
schip "Mijdrecht."

ONENIGHEID TUSSEN COMMUNISTISCHE
LEIDERS

Uit Moskou wordt gemeld dat er toch
onenigheid zou zijn tussen de Commu-
nistische leiders. Zowel in de commu-
nistische partij als tussen de staats-
hoofden van het Sovjet-blok zouden
ernstige verschillen van inzicht bestaan.
Rood China heeft vooral bezwaren tegen
het programma van economische hulp
aan minder ontwikkelde landen dat door
de Russen is aangekondigd.
De Chinese leiders willen liever de com
plete revolutie, door Lenin gepredikt
dan door geld en goederen de zwakke
broeders stabiel te maken.

REX THEATER

Heden 24/11 en vrijdag 25/11 vertoont
REX de film bij uitstek:

'LES TRICHEURS"
(Zondaars in spijkerbroeken)

Het meesterwerk van Marcel Carné.
Inderdaad een film bij uitstek. Zie hoe
de Franse "Nozems" zich gedragen. Op-
windend, het rumoerige moet U mee-
maken. Mis deze film a.u.b. niet!
Op naar REX voor deze film.
Spoedig een film van M.G.M, die iedere
persoon boeien zal: "DUINKERKEN"

Hoe een verslagen leger door niets
dan moed alleen gered werd van een
totale ondergang. Benaard Lee, Richard
Attenborough en John Milis spelen hier
in de hoofdrol. Zeer spoedig in REX.

Bmcte aan <hvz&

Abonnws te Uottandia
Aangezien gebleken is, dat de
bezorgers van ons blad nog
steeds ernstige hinder onder-
vinden van honden, wanneer zij
de erven vaifl onze abonnees be-
treden, willen wij hiermede be-
kendmaken dat Wiïj overwegen
onze bezorgers te instrueren de
krant niet meer te bezorgen op
die adressen, waar zij gevaar lo-
pen gebeten te worden.

Wij vragen nogmaals Uw me-
dewerking, opdat de bezorging
van Uw krant normaal door-
gang kan vinden.
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DIENST SOCIALE ZAKEN EN
JUSTITIE

Iedere DONDERDAG van 5 tot 6 uur
spreekuur van de maatschappelijk wer-
ker(ster) in A.P.O kamp.

Ie en 3e donderdag van de maand.
Mej. G.E. ROBBERT.

2e en 4e donderdag van de maand,
Heer S. ANIBA.

"DE VEERMAN'' heeft nog in voorraad:
"Machinenaalden no: 80. (12); Heren
Zakdoeken; Heren Sokken; Groene
Clown Machinegaren; Vissersgaren; Ar-
kelite kinder- en heren jas, en broeks-
Knopen; Baby Breikatoen; Kleine hoe-
veelheid Luiers; i>n- en uitwendig
Maandverband; Gewone en Nylon Haar-
linten; Grote en Kleine Hairpins; Zij-
kammetjes; Haarnetjes (bruin, blond,
zwart en grijs): Ritssluitingen! Vliose-
line; Kerstartikel en w.o. waarloze
peertjes in kleuren mat en helder voor
kerstboom verlichting; Papieren servet-
ten; Grote Vleesmolens: Amandelmolen-
tjes; Wit Kastpapier plastic en damast;
Porseleinen Bloempotjes met ruw aar-
de binnenpotjes; Stalen voetenvegers;
Kamferballen, Morsdood;

Alles met een korting van 25°/o. . .
Verder nog in voorraad een kleme

hoeveelheid "NO LOVE"; hierop echter
GEEN korting. 2922

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje en zusje

BETTY SASKIA
P. ter La
E. ter Laag-Mühlhaus,
Sonja,
Hans.
Marijke.

Hollandia, 23 november 1960.
2917

Groeten aan vrienden en kenninssen
over heel Ned. Nieuw Guinea i.v.m. ver-
trek naar Nederland.
Fam: F. de Vorst.
Dok VIII, landzijde. Hollandia. 2872

Bij de Dienst van Economische Zaken
(Dok II) kunnen TYPISTES op uurloon
worden geplaatst.

MULO-ZAAL Noordwijk zaterdag 26
november de spannende kinderfilm:

"DE GOUDDELVERS VAN
MASHOMBA"

Entree Zigoleden f 0,75; niet-leden
f I,— Aanvang 18.30 uur. Kaarten ver-
krijgbaar bij Mevr. Berends Noordwijk
t/o. E.L.S. 2916
R.K.S.: KINDER MODE SHOW uitge-
steld tot zaterdag 17 december. Deelne-
mers ook NIET-LEDEN, kunnen zich
opgeven b/d. dames Surm Dok 9, Hans-
sens Winkel "Esquire".
Prijzen beschikbaar gesteld.
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Silmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 24/11 en morgen 25/11
"DAS MaDCHEN MIT DEN

KATZENNAUGEN"
met Vera Tsjechowa en Wolfgang Preiss
Een mooi meisje in de maalstroom van
de onderwereld. Raadselachtig als de
nacht. . . ademberovend van begin tot
eind.
Holl. Binnen heden 24/11: "LAST OF
THE FAST GUNS" met Jack Mahoney
en Linda Cristal.
Sentani heden 24/11: "UP PERISCOPE"
James Gardner.
Holl. Binnen morgen 25/11: "HWANSAN
SEEHUP" Een boeiende Chin. film.

ABONNE'S
Vergeet U niet Uw abonnement
te voldoen, op postgiro nr 16 of
aan ons kantoor Oranjelaan ?

Gevraagd: goede 2e handse, liefst Sin-
ger, Trapnaaimachine. Verploeg, tel
Hla. 329. 2918
Sentifar. vr. 2*5/11 kinderfilm "De Goud
zoekers" Aanv. half 7, leden 0,75, niet
leden 1,25. 2923
Sentifar za. 26/11 Jaarfeest m.m.v. "The
Jolly Six" Aanv. 9 uur n-leden f 2,50
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