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NIEUWS IN HET KORT
—De burgeroorlog in Zuid-Vietnam
heeft nog al wat slachtoffers onder de
bevolking gekost. Oorzaak was dat gro-
te menigten de strijd tussen de mili-
tairen al.^ een soort vermakelijkheid
beschouwden en de gevechten van
dichtbij gadesloegen.

—De 43-jarige dochter van Winston
Churchill, de actrice Sarah Chur-
chill, is door een Londense rechter we-
gens openbare dronkenschap en versto-
ring van de orde voor de tijd van
twaalf maanden onder toezicht gesteld.

—De2B-jarige prinses Astrid van Noor-
wegen heeft zich verloofd met, de 33-
-jarige Noorse zakenman Johan Martin
Ferner. In verschillende Noorse kringen
hooft men bezwaren tegen deze verlo-
ving aangezien Ferner een gescheiden
man is door een mislukking van zijn
vorig huwelijk dat vijf jaar geleden is
ontbonden.

—Het Amerikaanse Ford-concern heeft
een bod gedaan op de aandelen van de
Br'tse Ford. waarvan nog 45,4°/ o in
particuliere Britse handen is. Met het
bod op de nog uitstaande 17.720.804
Britse-aandelen is een bedrag van ruim
363 miljoen dollar (1380 miljoen gulden)
gemoeid.

—Met ingang van 1 januari zal de
I ten opzichte vm de Amerikaanse
1 verhoogd. Dé n'euw?
koers van de roebel ten opzifchte van
de dollar zal 90 kopeken tegen een
Amerikaanse dollar bedragen. De hui-
dige officiële koers is vier roebel tegen
één dollar. Een roebel bestaat uit
100 kopeken

—De vervaardiging van de film
"Cleopatra" is voorlopig stopgezel en
het is zeer de vraag of de fTm ooit zal
worden vertoond. Oorzaak hiervan is
dat de hoofdrolspeelster, de bekende
Amerikaanse filmster Elizabeth Ta.vlor
door eer, nog onbekende ernstige ziekte
in het ziekenhuis is opgenomen. Het is
vrijwel zeker dat eek na haar genezmg
de filmster voorlopig nog niet. in het
filmbedrijf kïn terugkeren. Voor de
producer van de f'lm betekent dit een
grote financiële strop.

—Het aantal buitenlandse arbeids-
krachten in de BondsrepubTek is tot
rond 375.000 gestegen. Zestig procent
van deze arbeiders zijn tewerkgesteld
in de industriegebieden Noordrijland-
Westfalen en Baden-Württemberg. Een
deel van hen trekt echter uit vrees voor
de koude in het najaar naar hun meer
zuidelijk gelegen heimat en keren in
het voorjaar weer terug naar hun werk-
steden in Duitsland. De arbeidsmarkt
is echter nog lang niet verzadigd. Vol-
gens de "Bundesanstalt" en de Duitse
werkgevers is er plaats voor nog enige
honderdduizenden buitenlandse arbei-
ders extra.

—De Zweedse filmactrice May Britt is
in Hollywood gehuwd met de neger-
zanger Sammy Davis. De bruidegom en
de bruid trouwden beiden voor de twee-
de keer. Als huwlijksgeschenk gaven
zij elkaar een auto.

Alfred van Sprang
overleden

In Den Haag is tengevolge van een
hartverlamming overleden de bekende
radio verslaggever en journalist Alfred
van Sprang.
Van Sprang die ongehuwd was werd
dood aangetroffen op zijn kamer. Hij
is 43 jaar oud geworden. Hij verwierf
vooral grote bekendheid door zijn re-
portages voor de Nederlandse Radio
vereniging NCRV.

Toestand blijft gespannen
in Congo

Nog meer uitwijzingen te verwachten
President Kasavoeboe is uit New

Vork in Parijs gearriveerd op weg naar
Leopoldstad om de weg te effenen voor
de verzoeningscommissie der Verenig-
de Naties, die de partijen in Kongo met
elkaar moet trachten te verzoenen.
Eerst gaat hij nog naar Brazzaville in
het vroegere Franse Kongo waar hij
de viering zal bijwonen van de tweede
verjaardag van de onafhankelijkheid.
Bij zijn terugkeer in Leopoldstad zal
hij voorbereidingen treffen voor de
komst van de verzoeningscommissie van
de Verenigde Naties die tot taak heeft
de Kongolese politici nader tot elkaar
te brengen. Kasavoeboe heeft zich vlak
voor zijn vertrek uit New Vork bereid
verklaard de commissie in zijn land te
ontvangen.
Hij heeft beloofd volgende week vrij-
dag een datum vast te stellen, waarop
het cammitee kan komen. Het vertrek
van de verzoeningscommissie uit New
Vork werd uitgesteld nadat president
Kasavoeboe gewaarschuwd had voor het
zenden van de commissie op een ontij-
dig ogenblik. De president had ook be-
zwaren tegen de samenstelling van het !
commitee op grond van het".feit, dat de
meerderheid van de commissie de voor-
keur gaf aan zijn rivaal, de afgezette
premier Loemoemba.
Mali en Guinee traden uit de commissie
nadat de delegatie van president Ka-
savoeboe door de Verenigde Nat'es als
afgevaardigde van Kongo was geaccep-
teerd. Hierdoor bleven slechts 13 Afro-
Aziatische landen in de commissie.
In Leopoldstad doen de Kongolese en
Verenigde Naties autoriteiten nog steeds
hun best de gemoederen te doen beda-
ren.
De toestand hier, is nog steeds gespan-

ner\. T'uesische troepen Webben stel-
lingen betrokken rond de woning van
de UNO-afgevaardigde Dayal.
De Ghanese troepen die verantwoorde-
lijk zijn voor de schietpartij van maan-
dag zijn per vliegtuig naar hun land
terug gebracht
Gisteren verklaarde de commissaris
voor Binnenlandse Zaken dat meerdere
uitwijzingen van diplomaten jao|ude>i
volgen, doch hij wilde de namen van
de betrokken landen niet noemen.

UNO-beroep op
Unie van Z.Afrika

De beheerschapsraad van de Ver-
enigde Naties heeft een beroep gedaan
op Zuid Afrika om een eind te maken
aan verdere arrestaties en deportaties
van politieke leiders in Zuidwest Afri-
ka.
Een motie waarin volledige politieke
vrijheid voor alle inwoners van Zuid-
west Afrika wordt gevraagd, werd aan-
genomen met 02 tegen 0 stemmen. De
andere landen onthielden zich van stem-
ming.
Guinea diende de resolutie in, waarbij
spijt wordt betuigd over het feit dat
Zuid-Afrika niet antwoordt op het be-
roep van de Algemene Vergadering om
een ander beleid te voeren bij het be-
stuur van Zuidwest-Afrika.
De motie stelt voor om een commissie
der Verenigde Naties in te stellen die
het gebied van Zuidwest-Afrika zal over
nemen. Zuidwest-Afrika was vro(eger
een mandaatgebied van de Volkeren-
bond.
In Pretoria heeft de premier van Zuid-
Afrika, dr. Verwoerd geweigerd kleur-
lingen tot het parlement toe te laten.

Indon. korvet
beschiet rebellen

posities
Het hoofdkwartier \*an de Indone-

sische marine in Djakarta heeft bekend
gemaakt dat een Indonesisch corvet
de posities van de opstandelingen in
Zuid-Celebes en kleine schepen vanuit
de Bonestraat heeft gebombardeerd. Er
zijn geen bijzonderheden over het bom-
bardement gegeven.
De Reuter-correspondent brengt in her-
innering dat de Indonesische regering
in juni j.l. bekend heeft gemaakt de re-
bellen in Zuid-Celebes te zullen elimi-
neren voor het eind van het jaar.

Nieuweportij N.U.E. houdt
Oprichtings-vergadering

Naar wij van de zijde van de nieuwe
opgerichte politieke partij "Kena Uw
Embay" vernemen zal morgen te Dojo
de officiële oprichtings-vergadering van
deze Partij plaats hebben.
Zoals reeds gemeld is deze Partij een
z.g. "Eenheidspartij" waarvan zowel
mannen als vrouwen lid kunnen wor-
den, ongeacht nationaliteit, geloof, rang
of stand, mits zij de leeftijd van 17
jaar hebben bereikt. De naam van de
Pcr 1:.! betekent ongeveer "Kracht uit
Eenheid", zodat de beginletters van de
partij zowel in het Sentanisch als in
het Nederlands gelijk zijn.
Wij zullen trachten U maandag een ver-
sla» t.e geven van deze vergadering.

Oproep van
Souvana Phouma
aan politieke en

mil. leiders
De Laotische premier, prins Souvana

Phouma, heeft een oproep gedaan aan
alle politieke en militaire leiders voor
een conferentie waarop de structuur
van de regering zal worden besproken.
De premier zei, dat hij een brief per
vliegtuig aan de koning in Luang Pra-
bang heeft gezonden, waar de stad in
handen is van de rechtse groepering
onder generaal Phoumi Nouvasang.
Prins Souvana Phouma zei dat de be-
doeling van het voorstel om op de con-
ferentie bijeen te komen, was om de
reeds drie maanden durende burgeroor-
log in Laos tot een einde te brengen.
De prins was var. mening dat de enige
hoop welke bet land kon koesteren lag
in een regering waarin alle partijen
vertegenwoordigd zijn. Hij was echter
niet bere'd om de leider van de rech-
tervleugel, generaal Phoumi Nousavang
tot de regering toe te laten.
De aanwezigheid van militaire leiders
in de regering schept de mogelijkheid
tot staatsgrepen.
De premier weersprak de beschuldiging
van de Verenigde Staten dat hij een
gevaar betekende voor de neutraliteit
van het land door Russische hulp aan
te nemen. Hij zei dat elk land dat de
neutraliteit betracht, zowel van com-
munistische als van_ westelijke landen
hulp moet aanvaarden, indien het land
werkelijk neutraal wilde zijn.

Nieuwe president Hot van
Justitie voor

Ned.NieuwGuinea
Mr. L.F. de Groot van de sectie ju-

ridische Zaken bij de Territoriale be-
velhebber Zuid, in Breda, zal worden
benoemd tot president van het Hof van
Justitie in Nederlands Nieuw Guinea.
Hij- zal hiermee de opvolger zijn van
Mr. H.M Vrijheid.
Mr. De Groot die 57 jaar oud is. is
werkzaam geweest .als ambtenaar bij
de rechterlijke macht in Indonesië.

Wapens voor
opstand in
Guatemala

De regering van Guatemala heeft mee
gedeeld dat in het noord-oosten van het
land aanzienlijke hoeveelheden wapens
en munitie zijn gevonden.

Ze zijn vermoedelijk door vliegtuigen
uitgeworpen. Volgens een regeringsme-
dedeling waren er geweren onder van
Tsjechische makelij. Aangenomen wordt
dat de wapens en munitie bestemd wa-
ren voor de opstandelingen.

Aartsbisschop uitgewezen
De regering van Haiti heeft de aarts-

bisschop van Porto Prince uitgewezen.
Monseigneur Francois Poitier werd van
morgen in zijn werkkamer gearresteerd
en haastig naar het vliegveld gebracht.
Daar werd hij op het vliegtuig naar
Florida gezet. De regering van Haiti
beschuldigt de aartsbisschop ervan
7000 dollar te hebben gegeven voor een
communistische samenszwering tegen
de regering.

De verhouding tussen regering en aarts-
bisschop was al lange tijd heel slecht.
De aartsbisschop zou volgens de rege-
ring de studenten tegen het gezag heb-
ben opgestookt. Radio Haiti heeft me-
degedeeld, dat de aartsbisschop was ge-
arresteerd na overleg met de pauselijke
nuntius.
Monseigneur Zoitier zal vandaag nog
naar zijn vaderland Frankrijk terugke-
ren. Het enige wat hij bij zich heeft
is een paspoort.

Tengkoe Abdul Rahman
in Den haag

De premier van ij/ialakka. Tengkoe
Abdoel Rahman, wordt vandaag uit
Londen in Den Haag verwacht.
Hij komt hier met minister De Quay
en minister Luns praten over mogelijk-
heden een oplossing te vinden voor het
Nederlands-Indonesische geschil over
N'euw Guinea.
Over deze bemiddelingspoging heeft
premier Abdoel Rahman ook gesproken
met Indonesische autoriteiten en met
leden van de Amerikaanse en Britse re-
geringen. Wat hij zich precies voorstelt
is niet bekend omdat hij Den Haag tot
dusver nog niet in dit overleg had be-
trokken. De hoge bezoeker blijft een
dag in Nederland.

Een zoon voor nieuwe Amerikaanse
president Kennedy

Mevrouw Kennedy heeft het leven
geschonken aan een zoon. Moeder en
kind maken het goed.
De Kennedy's hebben reeds een doch-
ter, Carolina d::e zondag a.s. drie jaar
wordt.

Amerikaans-Franse besprekingen
eveneens geen resultaat

Volgens berichten uit Parijs heeft de
Amerikaanse meister van Financien
Anderson daar evenmin als in Duits-
land succes geboekt bij zijn pogingen

een oplossing te vinden voor de on-
gunstiger wordende Amerikaanse be-
talingsabalans.
Niet-officieel wordt gemeld dat ook de
R.nncr.i h»bben geweigerd mee.te be-
talen aan de legering van Amerikaanse
troepen in Frankrijk en ook duidelijk
hebben gemaakt niets te voelen voor
een grotere financiële bijdrage aan re
NATO. Evenmin gingen de Franse mi-
nisters in op een verzoek om hun hulp-
programma aan de onderontwikkelde
gebieden te vergroten. Minister Ander-
son reist vandaag naar Londen voor
overleg met de Britse regering.



John en JackyKennedy
New Yerk (P & P) Het volk van de Verenigde Sfaten heeft zijn keus be-
paald. John Fitzgerald Kennedy werd gekdzen t|t president Van d^ Ver-
enigde Staten.
Nadat John Kennedy de grote slag in zijn democratische partij had gewon-
nen in juli j.1., waarbij hij belangrijke andere mannen, die zich kandidaat
hadden gesteld, zoals de gouverneur van Illinois, Adlai Stevenson en de sena-
toren Lyndon B. Johnson (nu vice-president door de verkiezing van Kenne-
dy), Stuart Symington en Hubert Horatio Humphry, had verslagen, ging hij
op het verkiezingspad met als tegenstander niemand minder dan de bekende
Richard Nixon, kandidaat der republi-keinen.
Aanvankelijk zag het er voor Kennedy niet zo rooskleurig uit. Hij was voor ve-
len een onbekende senator, terwijl Nixon als vice-president reeds een zeer gro-
te bekendheid genoot. Kennedy heeft tijdens de verkiezingscampagne zijn spel
voortreffelijk gespeeld en zich een gro-te populariteit verworven, waaraan de
televisiedebatten een belangrijke bijdrage zijn geweest. Hij trok zich als het
ware op aan de bekendheid van zijn concurrent Nixon. Een groot voordeel
is voor Kennedy ongetwijfeld geweest de ontevredenheid die er heerste over
het beleid van Eisenhower, zodat men geneigd was een nieuweling van een
andere partij een kans te geven.
John Kennedy zal met zijn bijzonder charmante vrouw Jaqueline, zijn doch-
tertje en de inmiddels geboren baby, in Januari de presidentiële ambtswo-
ning betrekken.

Winnaars dank zij „brain-trust" en baby

CHARMANTE VROUW
In 1953 trad John Kennedy in het hu-

welijk met de buitengewcne knappe en
charmante Jaqueline Bouvier, de doch-
ter van een financieel expert. Zij ver-
schillen wel ongeveer dertien j
leeftijd, .naar het huwelijk :s voortref-
felijk.
De donkerharige Jacqueline. met haar
prachtige temt als die van een camee.
zal samen rriet haar man het jongste

presidentenechtpaar zijn, dat de Ver-
enigde Staten gekend hebben. In de
Verenigde Staten is men unaniem van
mening, dat zij de meest charmante
gastvrouw is, die het Witte Huis kan
sieren en dat veel vrouwen op haar en
de komende baby gestemd hebben.
Jackie, zoals zij intiem genoemd wordt,
heeft de beste scholen bezocht. Ze er-
kent, dat er wel wat aanpassingsver-
mogen voor nodig is om de vrouw van
een poiticus te z;jn. De vrouwen van de
andere politici hebben veelal de strijd
om hoger op de politieke ladder te ko-
men met haar mannen meegestreden,
maar John was reeds senator, toen
Jackie zeven jaar geleden met hem
trouwde. Zij is echter altijd zelfverze-
kerd geweest en paste zich dadelijk aan
de omstandigheden aan.
Zij ontwikkelde zich tot een prima
kracht in de verkiezingsstrijd en gaf
zelfs van tijd tbt tijd kleine inter-
views, ofschoon zij er in feite niet van
houdt om in het openbaar te spreken.
Over de taak van de presidentsvrouw
heeft Jackie haar eigen ideeën. De
"first lady" heeft volgens haar, net als
iedere vrouw de plicht om haar man
te helpen in al zijn moeilijkheden.

RESPECT...
We hebben vorige week ontroerd een
mede-vrijbuiter in de kolommen van
ons eigen krantje ontdekt. Namelijk de
afdelingschef (!) die, blijkens een in-
gezonden stuk "bij het vernemen dat
hij voor studie naar het buitenland ver"
kozen is geworden, zich uit overmoed
(O, Vermouth) in het lokaal van het
mindere personeel, waar ook autoch-
tonen aanwezig zijn, (die autochtonen
toch) over tafels heen en weder sprin-
gend beweqgt".
"Eindelijk, dachten wij, iemand met ons
karakter. Na dr'e jaar dan toch geluk-
kig nog een andere gek in Hollandia."
En we nodigen hierbij de afdelingschef
uit om een fijn biertje met ons uit te
drinken tot we heen en weder zwen-
kend naar huis gaan.
Want ook wij doen altijd zo wezenloos
gek als we leuke dingen horen. Want
leuke dingen hoor-je hier bijna nooit
meer. Lees er maar eens de krant van
de laatste week op na. Allemaal con-
flicten, kiri en kanan.
Bij ons op kantoor weten ze het alle-
maal al. We springen ruste onder tar-
zanachtige kreten van het ene bureau
op het andere. Alsof de grote Hajee ze
ad libitum kan leveren ....
Alleen hebben we het laatst een beetje
te bruin gebakken.
Toen hebben we wel een ravage aange-
richt. Dat kwam zo! We hebben een
zusje, ook een soort vrijbuitster, met
de nadruk op ster, die al 34 ongeluk-
kige liefdes en de daarbij behorende
huiselijke ruzies achter de slanke rug
heeft.
Wel vorige maand schreef ons moeder
dat ze nu eindelijk een rustige tijd te-
gemoet gaat want ons zusje is onlangs
met een circusdompteur gehuwd.
Toen de vragen over dit huwelijk in de
tweede kamer niet werden tegengespro-
ken, en ook de krant niets dementeer-

e honds en honds blij.
We staken eerst alle prullemanden in
brand, hebben even fijn "gekontjehipt"
(zie Godfried Bomans' "Buitelingen",

en hebben toen met een
viertal inktpotten wat moderne teke-
ningen op de muur geknoeid.

is staken wij onze oppas veer
tien potloden in zijn haar. Dat kan bij
Pietje Rumwapsa, want autochtonen
) namelijk heel dik haar. mis-
schien is jullie dal nooit eerdei- opge-

vallen.
Nadat we de typiste gezoend hadden,
zijn we naar buiten gestormd en hebben
een GAD-bus aangehouden. De chauf-
feur hebben we onder valse voorwend-
sels de Oranjelaan uitgestuurd en zijn
toen lekker een dagje wezen toeren.
ledereen die niet zuur keek mocht voor
niets mee (23 passagiers, waaronder 20
kinderen). We hebben iedereen die be-
langrijk deed en respect liep af te dwin
gen hartelijk uitgelachen, en nagejouwd
dat-ie zn pensioen hier toch niet meer
zou halen.
En nu zullen jullie, lieve mensen, je af-
vragen: „Hoe moeten wij een dergelijke
vrijbuiter nog respecteren."
En dan zullen wij met diepe stem voor
de variatie op zn Brabants antwoor-
den: „Da hoef heulemiVl nie, da's niks
nie nodig. Den dieë komt er wel zon-
der respect!"

VRIJBUITER

HUISVROUW
Jacqueline doet haar uiterste best om

het in huis prettiger en gezelliger te
maken, zodat haar man er in de schaar-
se uren die hij daarvoor beschikbaar
heeft, ontspanning en rust kan vinden.
Heel belangrijk vindt zij ook, dat hun
klein dochtertje Caroline van drie jaar
oud een gelukkig gezinsleven kent. Ook
John werkt hier zoveel mogelijk aan
mee. Het kind mag niet de dupe wor-
den van de positie van de vader menen
zij.
De avonden brengende Kennedy's mees
tal gezellig samen thuis door. Dan zit-
ten zij samen bij de open haard, waar-
in het hout vlamt en lezen iets, of spre-
ken samen over politiek, want ook
Jacqueline is hierin bijzonder geïnte-
resseerd, al is het maar om haar echt-
genoot.
Uitgaan doen ze heel weinig en ze vin-
den het het leukst om kennissen thuis te
ontvangen met een leuk dinertje of zo.
Nu John president is geworden zal er
wel veel in dit leventje veranderen. Er
zijn zoveel plichten die hen opeisen,

dat de gezelligheid er misschien onder
te lijden zal hebben. Maar de Kennedy's
zullen toch trachtten van hun gezins-
leven het beste te maken.
KENNEDY'S "BRAINTRUST"
Nu "Jack" met zijn charmante echtge-
note het Witte Huis zal betrekken, komt
de vraag naar voren, wat zal deze man
voor de Verenigde Staten en de wereld
kunnen betekenen?
Natuurlijk is daar nog weinig van te
zeggen, Maar ééjh ding staat vast, John
Kennedy is een vechter vol jeugdig elan
een man die nu reeds getoond heeft,
dat hij tot opmerkelijke prestaties in
staat is en bewees, dat. hij een voor-
treffelijke kijk heeft op de politieke
gang van zaken. Zelf nog jong zijnde,
heeft hij een staf van jonge deskundigen
om zich verzameld, maar hij schroomde
niet om daar ook oude "rotten" in het
vak bij te nemen..
Een voortreffelijk beeld van zijn or-
ganisajievermogen en zin bereidheid
met de besten in de Verenigde Staten
samen te werken heeft hij wel geleverd
tijdens zijn verkiezingscampagne. Geen
enkele presidentsschapskandidaat in de
Amerikaanse geschiedenis, zelfs Frank-
lin D. Roosevelt niet, heeft ooit een der-
gelijke "hersentrust" samengesteld als
Kennedy. Het aantal hoogleraren dat
geestdriftig voor hem werkt, bedraagt
bijna honderd en de universiteiten, waar
aan zij zijn verbonden, liggen over het
gehele land verspreid, van Harvard en
Rutgers over het midden-westen tol aan
de kust van de Stille Oceaan.
In de militaire sector behoren tot de
"brair»t_|ust" twee bekende generaals),
die belangrijk werk verrichtten bij de
modernisering van het leger en de lucht
macht, maar later, ontevreden over de
politiek van Eisenhower, hun ontslag

namen.
Na een bezoek aan Hyde Park kreeg
Kennedy overigens ook de officiële
steun van mevrouw Eleanor Roosevelt,
die daarna in haar veel gelezen rubriek
"My Day" schreef: „Ik geloof, dat Ken-
nedy veel weet en steeds open staat
voor nieuwe denkbeelden. Daarbij heeft
,hij een harde kop en berekent hij de
'politieke gevolgen van iedere schaakzet,
die hij doet zorgvuldig. Mijn gesprek
met hem liet het gevoel achter dat ik
te doen had gehad^met een man. die-
wenst te bewijzen, dat lr'j niet slechts
zijn eigen land, maar de gehele wereld
helpen wil en kan."
Een uitspraak als deze van een vrouw
met een voortreffelijk inzicht in zaken,
als mevrouw Roosevelt, is wel het be-
wijs, dat de Verenigde Staten het met
John Kennedy niet slecht getroffen
hebben.
Het is trouwens niet denkbeeldig, dat
de nieuwe president uit zijn "brain-
trust" de nodige mannen zal kieken die
hem terzijde zullen moeten staan. Aan
hem nu de kans het bewijs te leveren
van zijn politieke inzichten. De ogen
van de gehele wereld zijn gericht op
John Kenn|edy.

DE VICE-PRESIDENT

De conventie van de democratische
partij had Lyndon Johnson, senator uit
Texas, fractie-leider van de democra-
ten in de senaat, voorzitter van de po-
litieke commissie van de democratische
partij,, voorzitter van de senaatscom-
missie voor ruimtewetenschap en onder-
zoek naar paraatheid, tevens lid van
de senaatscommissie voor uitgaven en
de strijdkrachten, tot kandidaat voor
het vice-presidentschap benoemd, welk
ambt hij nu door Kennedy's overwin-
ning gaat bekleden. De bekendheid, wel
ke de 51-jarige Lyndon Baines John-
son zich in het buitenland heeft ver-
worven is omgekeerd evenredig met de
faam ë.ie hij in de binnenlandse poli-
tiek bezit.
Zijn doeltreffendheid, eerst in 1952 als
leider van de democratische minderheid
en sinds 1954 als leider van de demo-
cratische meerderheid in de senaat, is
volgens politieke historici ongeëvenaard.
Als meestertacticus heeft hij de een-
heid onder de democraten bij de behan
deling van zeer controversiële onder-
werpen steeds weten te handhaven. Aan
zijn logica, en zijn verbijsterende over-
redingskracht is het te danken dat dit
jaar de wet op de burgerrechten, waar-
bij de neger in de ztiid?lijke staten het
stemrecht gegarandeerd werd.' de ver-
eiste meerderheid verkreeg.
De liefde voor de nplitiek erfde Lyn-
don Baines Johnson van zijn vader, die
24 jaar zitting had in het wetgevende

lichaam van de staat Texas.
Aanvankelijk had de jonge Johnson de
idee opgevat ieraar te worden. Hij stu-
deerde op 22-jarige leeftijd in 1930 af

aan het Texas State Teachers College
en gaf vervolgens twee jaar les in
Houston, Texas.
Zijn belangstelling voor de politiek
leidde hem er echter in 1933 toe een
positie te accepteren als secretaris van
het Texas-lis in het Huis van Afge-
vaardigden, Richard M. Kleberg.
In deze Washingtonse periode werd
Johnson ontdekt door president Roo-

die hem benoemde tot directeur
van de National Youth Administration
voor de staat Texas. In 1937 stelde
Johnson zich bij een tussentijdse ver-
kiezing kandidaat voor een opengeval-
len zetel in het Huis. Hij triomfeerde
over negen kandidaten. In 1948 werd
hij gekozen tot lid van de senaat.

Glaasje: "Ik denk dat de UITtocht
wel meevalt."

Flesje: "Allicht, nu wij die met
onze INtocht tegenhouden."

EEN ZAKELIJKE VROUW
Lady Bird Johnson (47). echtgenote

van Lyndon B. Johnson, regelt nu al
meer dan 20 jaar alles zelf; de grote
zowel als de kleine dingen van haar
bjuishouding en haar televisie-stat''c<n
in Austin, Texas.
De nieuwe vice-president laat alles aan
haar over (behalve hetgeen zijn konink-
rijk, de politiek, betreft) vanaf de su-
pervisie over een nieuwe zender, tot
het regelen van hun belastingzaken.
De naam van mevrouw .lotn>
genlijk C'iiudia Alta, maar niemand
heeft haar meer zo genoemd sinds haar
kindermeisje haar "Lady Bird" (vogel-
tje) noemde, toen zij de aanvallige leef-
tijd van twee jaar bad.
Mevrouw Johnson ;.s een opvallende
zuidelijke schoonheid; gracieus, sierlijk
en uitgesproken een "dame", maar zij
heeft niets van de kwijnende hulpe-
loosheid, die men zo vaak bij deze ty-
pen aantreft. Met karakteristiek in-
zicht voor praktische problemen stu-
deerde zij journalistiek, paedagogie en
steno, zodat zij verschillende kanten op
kon bij haar beroepskeuze. Het moest
kennelijk zo zijn, dat er van alles niets
mocht komen, want na een korte vèr-
lovingstijd in 1934 trouwde zij met de
secretaris van het congres van Texas
en werd mevrouw Johnson.
Toen zij trouwde wist Lady Bird niets
van politiek, maar zij maakte zich vlug
de kennis hierover eigen.
Zij stond altijd naast haar man in de
strijd van verkiezingen voor het Huis
van Afgevaardigden en later voor de
senaat. Zij voelde dat als iets noodza-
kelijks.

DE OGEN VAN TEXAS
Als haar taak beschouwt mevrouw

Johnson de opvoeding van haar beidedochters, die zoals ze zegt: „genoeg vanalle belevenissen van de Johnsons heb-ben meegemaakt". Het is voor haar ge-
makkeijk de ene helft van het jaar in
Texas door te brengen en de anderehelft in Washington, voor de duur van
de congreszittingen, omdat de meisjes
het liefst altijd in Texas zouden blijven.
De beide Johnsons zijn er verrukt over,
dat dochter Lynda van achttien jaar
blijk geeft interesse in de politiek te
hebben Haar vader moedigt dit aan
en vindt het goed dat zij er bij blijft
zitten tijdens politieke discussies die
hij thuis voert.
Samen met zijn tot president verkozen
partijgenoot John Kennedy zal Johnson
staan aan de top van de leiding van
de Verenigde Staten, een van de be-
langrijkste politieke posities die iemand
kan inemen.
De heren kennen elkaar goed en onge-
twijfeld zullen zij elkaar steunen in
de moeiijke jaren die gaan komen. Ook
op hun vrouwen kunnen deze beide man
nen rekenen en dat is een heel belang-
rijk ding, want vele grote mannen wer-
den door hun vrouwen "gemaakt".

ABONNE'S

Vergeet U niet Uw abonnement
te voldoen, op postgiro nr 16 of

aan ons kantoor Oranjelaan ?



VOOR U MEVROUW
Kinder Psychologie

"Bertje, kom van dat gras af." riep
de moeder vanaf de bank in het plant-
soen. Het vierjarig kereltje, dat achter
een vlinder aanzat, hoorde niets, of
deed alsof. "Bert-je!" riep moeder met
stemverheffing. "Kom je nu of niet?"
riep ze dreigend. Schoorvoetend kwam
Bertje nader. En nou blijft jevan 't gras
vandaan. Daar mag niet op gelopen
worden." zei moeder boos en ze zette
de jongen naast zich op de bank. "Van
wie mag dat niet?" vvilde de hummel
nieuwsgierig weten. "Waarom mag dat
niet?" "Daarom niet!" sprak zijn moe-
der kribbig en ze ging verder met haar
breiwerk.

Een paar minuten later lag Bertje
op zijn knietjes op het gras aandachtig
naar een regenworm te kijken die wil-
de pogingen deed om uit de grond te
komen. Plots kreeg moeder hem in de
gaten en zonder een woord te zeggen
stapte ze op hem af en sleurde hem mee
naast zich op de bank. Een paar ferme
tikken moesten hem duidelijk maken
dat hij weer in overtreding was ge-
weest^ Natuturïijk begon het kind te
huilen.

EEN KLEINE OMWEG
Inmiddels was er een oud moedertje

met een zware boodschappentas op de
bank gaan zitten. "Jij kan zeker nog
niet tellen hé? jij bent nog zo klem",
lachte ze vriendelijk tegen Bertje, die
van pure verontwaardiging vergat te
hUilen. "Ikke ben niet klein, ikke ben
groot en ikke kan wel tot honderd tel-
len." pochte hij.

"Zo," zei het oude dametje, "dat is
knap zeg. Weet je wat wij gaan doen?
Wij gaan alle mensen tellen die hier

ij komen en als we er vijftig ach-
ter elkaar geteld hebben, die niet op
het gras hebben gelopen, dan krijg jij
van mij een lekkere dikke reep choco-
lade. Pas op, daar komt een meneer."
Een oud heertje kuierde rustig over
het pad in hun richting. "Een!" gilde
Bertje al. "Twee", telde het oude da-
metje, toen er een jongeman met acte-
tas onder de arm haastig voorbij liep.
Samen telden ze verder. Maar bij

twaalf was er een klein kindje dat los
naast haar moeder dribbelde en dat
naar het gras liep. Meteen sprong Bert-
je op, haastte zich naar het kindje en
leidde het op het pad. "Je mag niet op
het gras lopen hoor." waarschuwde hij.
Natuurijk dacht hij hierbij aan zijn reep
chocolade die verloren zou gaan ala
één van de vijftig te tellen voorbij-
gangers op het'gras gelopen zou heb-
ben. Voorlopig bleef hij maar aan de
rand van het gras staan en telde vro-
lijk verder..

De vijftig werd spoedig bereikt en
Bertje kreeg zijn reep uit de volle
boodschappentas van het oude dametje.
Even M(eld de dame het gifjfcgragé
handje dat naar de reep werd uitge-

stoken vast. "Heb je wel gezien, dat
grote mensen niet op het gras lopen,
dat doen alleen maar kleine kinderen".
"Ik ben ook groot", verklaarde Bertje.
Hij heeft geen voet meer op het gras
gezet.

ALS ZE VIER ZIJN
Volgens kinderpsychologen behoort

het gehoorzaamheidsprobleem op vier-
jarige leeftijd te zijn opgelost, maar
de moeder van het lastige, weerspan-
nige of al te levendige kind weet wel
beter. De kleuter, die meestal van het
hele boze relaas geen woord snapt, zal
echter wel het bevel "je-mag-niet" in
verband brengen met allerlei onaange-
name gewaarwordingen. Dje ervaring

heeft het geleerd dat dit bij elkaar be-
hoort en hij zal zijn uiterste best doen
dit onaangename op een afstand te hou-
den door te doen alsof hij niets hoort.

Er zijn ouders, die iedere vorm van
een omweg om het doel te bereiken
verre beneden hun waardigheid achten
en die strikte en onmiddellijke gehoor-
zaamheid eisen zonder tekst en uitleg
op straffe van harde maatregelen.
Meestal bereiken ze hun doel, maar aan
het karakter van menig kind wordt
daardoor iets verbogen dat nooit meer
recht te buigen is.

Zij die een beroep op het eergevoel
van het kind niet als iets beneden hun
waardigheid atch|en, bewandelen ons.

inziens een minder direkte, maar voor
het kind heilzamer weg, welke uiteinde-
lijk toch het gewenste resultaat ople-
vert. Het kind dat men weet te sug-
gereren, dat mede door zijn toedoen
de zaken in het rechte spoor worden
gehouden, zal er een eer in stellen zo
te handelen als een volwassene. Een
en ander kost meer tijd en geduld dan
de zogenaamde direkte methode en dat
zal dikwijls oorzaak zijn van het feit,
dat'weinig ouders de omweg maken.

Men heeft tegenwoordig |zo weinig
tijd. Zelfs te weinig tijd om zijn eigen
kinderen een goede opvoeding te ge-
ven.

ELLY MARTINS

Ingezonden

Geachte Redactie,

Naar aanleiding van Uw verslag van
het. vertrek van de "Groote Beer" in
de Nieuw Guinea Koerier van woens-
dag 23 november 1960, verzoek ik U om
enige plaatsruimte.

ik verbaasde me over de passage:
Voor velen viel kennelijk het afscheid
va\ Nieuw Guinea toch zwaarder dan
de advertentie met "uitzichtloos be-
staan' doet vermoeden. Neen meneer
de Redacteur, er is voor hen geen hech-
te band >met Nieuw Guinea. Men wilde
in 1950 wel beginnen met het leggen
van banden, maar alie pogingen daar-
; systematisch van hogerhand
in de kiem gesmoord en terecht, de
autochtonen zouden door een gevormd
"stamland" van de Indische Nederlan-
ders op de achtergrond zijn geraakt. U
was het niet eens met bovengenoemde
advertentie want ex-Gouvernements-
ambtenaren verzekerden U wel terug
te willen komen als uitgezonden kracht.
Zagen zij dan wel toekomst (uitzicht)
voor de overheidsdienaren h.t.l. met de
souvereiniteitsoverdracht voor de deur?
Wisten zij dan niet dat juist deze ca-
tegorie werkers momenteel n.b. bezig
zijn aan het zich overbodig maken?

Ook in de particuliere sector wordt
vanzelfsprekend het initiatief van de
autochtoon door het gouvernement aan-
gemoedigd en gesteund waardoor uiter
aard de Indische Nederlander in het ge-
drang komt.
Neen meneer de. Redacteur, de bedrukte
stemming onder de opvarenden van de
Groote Beer kwam .piet vanwege het
verlaten van een voor hun dierbaar
oord, maar omdat het embarqueren een
copie was van de evacuatie uit Indone-
sië ultimo 1949 met dit verschil echter
dat daar wel de hechte banden beston-
den die wreed werden verbroken, zij
verlieten immers hun geboortegrond
voor immer. De gelijkenis betrof nl:
het achter zich verbranden van alle
schepen en aan een nieuw onbekend
bestaan beginnen.

WIE HELPT PIET?
Pieter had zo veel te doen!
leder kind wat in zn schoen,
Dat viel werkelijk niet mee,

Maar Pieterbaas was nu tevree,
Bijna was hij er mee klaar
Eén pak was er nu nog maar
Vlug nu naar de Sint gegaan
en dat pakje halen gaan.
Maar, o wee tot zijn verdriet
wist hij de goede route niet
Om bij Sinterklaas te komen
Wie had dat nu kunnen dromen
Dat Zwarte Piet zoiets niet weet
En de weg zo maar vergeet.
Kinderen helpt hem even zeg
Wijst hem gauw de goede weg.

Het Arabiertje
„Aganza vereerd zijn! Mij slechts

schuld afdoen aan blanke man, die mij

uit slavernij verloste!" antwoordde de
neger plechtig.

„En hoe is het nu met je vrouw en
zoontje?" vroeg de grootvizier.

„Bakoela, lieflijke zon van mijn be-
staan!" riep Aganza en begon op zon
rare manier met zijn ogen te rollen,
dat de kinderen in lachen uitbarstten,
maar daar trok Aganza zich niets van
aan. „En Oeelie zal dappere jager wor-
den, die leeuwen zal verslaan."

„Ze hebben pas een zoontje gekre-
gen" verduidelijkte de grootvizier. „Hij
zal nu zowat drie maanden oud zijn."

„Oh," riep Salmira blij verrast uit.
„Mag ik die eens zien, Abu?" Want
zij had altijd graag een negerpopje wil-
len hebben en de gedachte, dat ze nu
met een echte, levende negerpop zou
kunnen spelen, maakte haar opgeto-
gen.

Met enkele woorden stelde de groot-

vizier Aganza op de hoogte van de lot-
gevallen van de kinderen. „Maar ze
moeten naar huis, Aganza! Ik wou je
vragen hen te begeleiden naar het huis
van Khadif Halef, die ze onderdak kan
verlenen en bericht kan zenden aan hun
moedors, die in dodelijke ongerustheid

zullen zitten."
Nu betrok Aganza's gezicht. „Bakoe-

la juist ziek geworden, zij hulp vragen
van blanke man!"

„Aganza, waarom; heb jo dat niet
eerder gezegd!" riep de grootviz'er.
vWij gaan er dadelijk morgen heen,
maar door de tunnel!".
En toen de k'nderen hem verbaasd aan
keken, vervolgde hij: ..Er lopen onder-
aardse rivieren onder de vesting, die
maken, dat de grond hier vochtig is,
zodat alles er wil groeien. Daardoor
geeft het fonteintje ook aldoor water.
Vroeger hebben zich allerlei wilde stam
men, die mekaar bevochten, schuilge-
houden, maar als ze werden aangeval-
len, bood deze open rotswoning' geen
beschutting genoeg. Ze moesten een nood
uitgang hebben. Toen vond iemand bij
toeval de uitgedroogde bedding van een
rivier, die zij uitgroeven tot er een
prachtige, onderaardse tunnel ontstond,

die tot aan het gebergte doorloopt.

In het dagboek van mijn voorganger
wordt die tunnel beschreven, anders zou
ik hem nnoit ontdekt hebben."
Aleppo stond te glunderen van plezier.

Het leven werd hier met de dag pret-
tiger en belangwekkender. Hoe vaak
had hij er in zijn jongensdromen niet
naar verlangd eens een geheime, onder-
aardse gang te ontdekken!
Maar waar die moest beginnen, was
hem een raadsel, want hij had hier nu
al zo lang rondgeneusd en nog nooit
ergens een spoor van een geheime uit-
gang bespeurd. Groot was dan ook zijn
verbazing,, toen de grootvizier hen de
volgende dag voorging naar de stal en
de ruif, v/aar het llNpi voor Simra in
lag, op zij schoof. Een donker gat werd
zichbaar, waar Aganza, als eerste, door
heen kroop. Aleppo volgde hem, ter-
wijl hij een hand uitstak cm Salmira
te helpen, want op tochten waren zij
gezworen kameraden.

Wordt vervolgd.

HOLLANDIA:
"ORIËNT" draait vanavond en morgen-
avond de film "Spanish Affair".
In "REK" wordt de film "Duinkerken"
vertoont.
Om 21.00 uur vanavond bestaat, voor
de leden van de s.a.v. H.B.S. gelegen-
heid om te Rouletten in het clubge-
bouw.

Ook kunt U om 15.40 uur naar de voet-
bal-jeugdwedstrijd Ajax vs. RKS 2
gaan, na afloop waarvan U nog kunt
genieten van de voetbalwedstrijd Vios
HBS.
Het Zeepaardje vertoont morgen aan-
vang 18.30 uur een kinderfilm.

Tenslotte kunt U vanmiddag om 2 uur
en morgenochtend ten 01.00 uur en we-
derom te 14.30 goed zwemmen in zee,
daar het dan hoogwater is. Wij raden
U aan dit te doen in de buurt van
"Moonlight Bay" waar men U desge-
wenst aan heren zï-embroeken en da-
mes zwempakken kan helpen.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
Gevaarlijk spel
Maar voordat iemand het licht had
aangedraaid en voordat men begrepen

had, wat er nu eigenlijk aan de hand
was, waren de jongens allang verdwe-
nen.
Mr. Wingsleg, die zich eindelijk van
Torn had losgewerkt, deelde nu snel
bevelen uit. Hij gaf een van de mannen
opdracht om bij Tem te blijven en er

voor te zorgen, dat hij niet zou ontsnap

pen en de anderen moesten zo sne! mo-
gelijk trachten de "dieven" te pakken
te krijgen. Er werd wel gemopperd, dat
dat in het donker een hele toer zou
zijn, maar Mr. Wingsleg ging zo te keer
dat niemand het waagde hem openlijk
tegen te spreken.

Gewapend met zaklantaarns en on-
der aanvoering van mr. Wingsleg trok-
ken de mannen er op uit. Eric en Peter
hadden intussen een aardige voorsprong
gekregen, al viel het helemaal met mee
om in het donker snel vooruit te ko-
men. Verschillende malen struikelden
ze in kuilen of over paaltjes en Eric
liep zelfs pardoes in een meidoornheg,

waarbij hij zich lelijk schramde.
Eindelijk riep Eric, dat hij echt niet
verder kon, omdat zijn zij zo gemeen
aan het steken was en hijgend verstop-

ten ze zich onder een paar struiken.
Maar toen kwam de grote vraag "Waar
moeten we nu heen?" Al hun spullen
en hun fietsen natuurlijk ook waren
op de Shefafarm achtergebleven en bo-
vendien zou de Manke Rooie er natuur-
lijk wel voor zorgen, dat Spriet en Torn
werden vastgehouden. Dus wat nu?
Het album hadden ze in ieder geval te
pakken, maar de Manke Rooie zou
Spriet en Torn natuurlijk niet willen
vrijlaten voor hij het album terug had.
En dan zouden ze weer van voren af
aan kunnen, beginnen. Naar huis liften
zonder een cent op zak zou ook wel niet
eenvoudig zijn en Spriet en Torn be-
vrijden, nu er op de farm natuurlijk

goed op ze gelet werd, was onuitvoer-

„Er is maar ééb ding, wat we kunnen
doe" zei Peter opeens. „We moeten een
politiebureau opzoeken en daar alles

vertellen."
„En je dacht zeker, dat ze ons zo maar
zouden geloven". Mr. Wingsleg is veel
te machtig, die geloven ze veel eerder!"
„Maar waar wil je dan heen? Als we
hier in de buurt blijven, worden we
natuurlijk zo opgepikt, want hij zal
iedereen wel alarmeren."

Waar gaan wij naar lo e?
SENTIFAR:

beleeft vanavond haar Jaarfeest met
medewerking van de band "Jolly Six".
Aanvang 21.00 uur.



AI bent U ver van huis, wees met de feestdagen toch te midden van Uw ge-
liefden in Uw vaderland.

Na toezending van een postwissel van f 17,50 zenden wij Uw vrienden en fa-
milieleden in Nederland een Kerstpakket, inhoudende:
1 BOTERKRANS a 500 gram, 1 MARSEPEIN KERSTKLOK, Drie CHOC.
KERSTFIGUREN, 1 Doos MUSKETKRANSJE, 1 Doos KERSTCHOCOLADE

Beleefd aanbevolen, O. GERRITS. Banketbakkerij KIMM, Joh Verhulst-
straat 98. AMSTERDAM.
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Met vreugde en dankbaarheid geven

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE wij kennis van de geboorte van ons
KOMENDE WEEK dochtertje en zusje

ANNEMARIE NICOLETTE
Maandag: Biak- Amsterdam-Cs (06.30 u) K. Roskam,
Dinsdag: Biak- Manokwari- Sorong- A.M. Roskam-Hermse,
Djakarta- Amsterdam-Cs. Gé
Woensdag: Merauke- Tanahmerah. Cees.
Donderdag: Wamena. Hollandia, 24 november 1960.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong. " 2945
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong NIEUW: een ruim assortiment Open
Fakfak- Merauke- Genjem- Amster- Sandaaltjes in diverse kleuren, Teen-
dam-Cs. ager-flats in Zwart en Wit. Katoenen

Voor nadere inlichtingen tel. Hla 296. en Terlenka Rokken, after 5 Japonnen.

■ VIJSMA WITTE OLIFANT
2944

iPP Nieuwe ontdekking der farmakosmetische wetenschap

- * Pam Jjadjline
vitamine- en hormooncrëme

H^^- Volmaakte schoonheid en
nieuw leven voor
uw huid - voor U.
Rosé voor de dag. ÉfS Bleu voor de nacht.

H9Alleenvertegenwoordigingvoor Nieuw-Guinea:
Pbarmaceutische Handelmaatschappij

i;K^^^^^^^^^^^»v Pk _iy_%s's *M \f

Een nieuwe Partij! De kaatste modellen! Topkwaliteit!

Dames- ftuondsceioësien
en

Heran en Jongenssanüalen
PHARMA— -

Mooie Souvenirs, Heren Zwembroeken en Dames Zwempakken.

„MOONLIGHT BAY"
2938

OKIENT THEATER
HONG - LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 26/11 en morgen 27/11
"SPANISH AFFAIR"

In kleuren. Met Carmen Sevilla. Richard
Kiley 0.1 José Guardiola.
Folklore en natuurschoon . . . bruisend
leven en heftig avontuur . . . felle mu-
ziek en ritmische dans: Het kon slechts
in Spanje gefilmd worden!
Haven zcndag 27/11: MATINEE

"Een gevarieerd programma"
Holl. Binnen heden 26/11: "DAS
MaDCHEN MIT DEN KATZENAUGF.N"
Sentani morgen 27/11: "DAS MaDCHEN
MIT DEN KATZENAUGEN" met Wolf-
gang Preiss.
COPPERANT is het enigste bestrij-
dingsmiddel tegen rayap en boebock.

NIMROD _2942
Twee administratieve krachten bieden

zich voor middag- en avonduren aan
voor diverse werkzaamheden. Brieven
onder no. 2943 vao dit blad. 2943
ZIGO. Dinsdag 20 nov. de . spannende
kinderfilm "De gouddelvers van
Mashomba". Entree kinderen f 0.75;
volwassenen f I,— Aanv. 18.30 u. 2946

TE KOOP: Electrolux koelkast (dual).
90 L. i.z.g.s., f 350,—;Boekenrak f 35,—
Schemerlampje f 7,50; partij Boeken en
restant Servies.
Te bevr.: Ritter, v.d. Goeslaan 747, Dok
V. 2947

il

VERKRÏJBAAR BIJ
BOEKHANDEL

GEBR. TERLAAK

Heeft U al een cadeau voor Uw vrouw, man of kind, misschien dat U
wat bij „VAN LEUVEN"

vindt.

Alvorens over te gaan tot aankoop van een nieuwe koelkast, bekijkt U eerst eens onze grote collectie

FülGlDAlEfl-E en ELECTROLUX
Koelkasten Volledige garantie van 5 jaar op de unit en
Concurrerende prijzen. i jaar op de kast. DDt/MA

REK THEATER

Heden 26/11 en zondag 27/11 de film
die iedereen boeien zal:

"DUINKERKEN"
En zo kwam het NOODLOT . . .

Van het LOT van elke man en vrouw
op aarde ....

Van het LOT van een kleine stad.
Hing het LOT „er mensheid a.".

"DUINKERKEN"
De geschiedenis v/d. wedergeboorte v_;i
een volk. . . .

"DUINKERKEN"
Het trefpunt van een terugtrekkend
leger . . .

"DUINKERKEN"
Oog in Oog met de verschrikking van
'n nieuwe oorlogvoering, . . .

"DUINKERKEN"
Was een ander Wereld voor hen die
niets wisten. . . .

"DUINKERKEN"
Meer dan een film. . . Hoe een versla-
gen leger door riets d»n MOED a"een
gered werd van een TOTALE ONDER-
GANG. . . .
BERNARD LEF, als de moed'ste man. .
RICHARD ATTENBOROUGH, als de

angstige man. . . .
JOHN MULS, als HOOPVOL

man.
DUINKERKEN ....

DUINKERKEN ....
HEDEN ZATERDAG EN ZONDAG IN

REK THEATER.
Spoedig in REK "The Quiet Gun" 'n
cinemascope met Forrest Tucher.
Verwacht in REK "The little Hut" met
Ava Gardner en Stewart Granger.
REK Holl. Binnen vertoont heden 26/11
de film "THE QUIET GUN" in cinema-
scope.
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Zoekt U een nuttig Sint Nicolaas cadeau
voor Uw man of echtgenote, ga dan eens
kijken iaar de handige portable

HERMES BABY
SCHRIJFMACHINE

verkrijgbaar bij SflOirrOOlll fóeaff*JX

Kermes Baby siandaapd t.&5.-
-leraes iaby la Luxe t zm.-

Hergiies 3 prtable i&o.-
iiepniis o nanfoorme^lifm $M5.~

Hermes ambassador wo.-
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