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Abdoel Rahman stelt commissie van onderzoek
in kwestie Nieuw Guinea voor.

Indonesie blijft Nederland beschuldigen
De premier van Malakka, Tengkoe

Abdoel Rahman, verklaarde in Den
Haag heel tevreden te zijn over zijn be-
sprekingen met de Nederlandse rege-
ring. Vlak voor zijn vertrek naar Kua-
la Lumpur zei hij ervan overtuigd te
zijn dat de Nederlandse regering be-
reid is ten volle toezicht en aanbeve-
lingen van de UNO ten aanzien van
haar beleid in Nederlands Nieuw Gui-
nea te aanvaarden.
De uiteindelijke beslissing zal evenwel
bij Nederland blijven, zo zei Rahman.
omdat Nederland de soevereiniteit over
dit gebied heeft.

De heer Rahman zag een mogelijk-
heid om tot een oplossing van het ge-
schil te komen door UNO-bemiddeling.
Hij meende dat Indonesië bereid is zich
bij een beslissing van de UNO neer te
leggen.

Be gedachte van de Maleise premier
gaan uit naar een commissie van on-
derzoek bestaande uit India. Malakka
en Australië.

Gevraagd naar zijn standpunt inzake
het zelfbeschikkingsrecht voor de Pa-
poea, zei de heer Rahman dat hij niet
op de zaak vooruit wou lopen.
De Maleise premier hoopt op doorreis
naar Londen weer in Nederland te zijn,
Hij is nu op de terugreis naar Kuala
Lumpur- Premier Rahman is ëpn dag

in Nederland geweest.
De Nederlandse regering heeft mee-

gedeeld dat het gesprek met de premier
in openhartige sfeer is verlopen en dat
ze de activiteit en constructieve be-
langstelling van de heer Rahman op ho-
ge prijs stelt.

Het Indonesische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heeft Nederland inmid
deis van onderdrukking en mishande-
ling van 't volk van West Nieuw Gui-
nea beschuldigd.
Het ministerie zei in dit verband dat
Indonesië niet werkeloos zou blijven
toezien. Een woordvoerder zei in een
boodschap voor Radio Djakarta dat de
verschillende opstanden in Nederlands
Nieuw Guinea niet langer door het Ne-
derlandse koloniale bestuur konden
worden verborgen gehouden.
Hij wees erop dat het moeilijk voor de
Nederlanders was om hun koloniale
overheersing vol te houden over wat de
Indonesische woordvoerder noemde: dat
deel van de republiek Indonesia.

Hij voegde hieraan toe: het volk van
Nieuw Guinea verzet zich tegen koloni-
alisme.

Eerder in deze week was volgens een
bericht van het persbureau PIA een
grote opstand in Nieuw Guinea uitge-
broken. Maandag jl. deelde de Neder-
landse regering mede dat een Indone-
sische groep in Nieuw Guinea was ge-
ïnfiltreerd, hetgeen door de Indonesi-
sche legerleiding werd ontkend.

Een regeringswoordvoerder in Den
Haag heeft deze beschuldigingen van
officiële Indonesische zijde over arresta-
ties, onderdrukking en martelingen op
Nederlands Nieuw Guinea gekwalifi-
ceerd als lachwekkend misleidend.

Ook ziet men in deze Indonesische
beschuldigingen een poging om de be-
richten over de gewapende infiltratie
in Nieuw Guinea te overstemmen.
De regeringswoordvoerder herinnerde
aan de uitspraak van minister Luns
voor de Verenigde Naties, toen deze zei:
wij hebben geen geheimen. De woord-
voerder wees erop, dat mensen die zich
een onbevooroordeeld beeld van de si-
tuatie in Nederlands Nieuw Guinea
willen vormen, daar persoonlijk rond
kunnen kijken zoveel als ze willen.
Een situatie die od zichzelf al een bui-
delijke logenstraffing vormt van de In-
donesische beweringen. Zoals bekend is
er van enige opwinding of van verzet
op Nederlands Nieuw Guinet geen spra-
ke.

Beroep ex-K.N.I.L.
Ambonnezen verworpen
De Hoge Raad verwerpt het cassatie-

beroep van de Ambonnezen oud-Knil
militairen die vier jaar lang hebben ge-
probeerd in hun militaire status te wor-
den hersteld met alle materiëjle en fi-
nanciële gevolgen vandien.
Het gaat om ongeveer 3000 Ambonne-
zen, die eerst bij het Knil hebben ge-
diend en nadien dienst hebben verricht
bij de Kon. Landmacht.
Zij zeggen dat dat Knilverband alleen
kon worden beëindigd wanneer zij zou
den worden overgebracht naar 'n plaats
in het vroegere Nederlands Indië' waar
zij zich wensen te vestigen. In verband
daarmee eisten zij van de Nederlandse

staat hersteld te worden in hun mili-
taire status en daarvoor te worden be-
taald.
Het Gerechtshof in Den Haag verwierp
die eis, de HogeRaad sluit zich nu hier-
bij aan.
Intussen is 85 procent van de betrok-
kenen in Nederland aan het werk ge-
gaan, wat zij nog voor kort steeds wei-
gerden. Voor die Ambonnezen die blij-
ven volharden in hun eis zal een aparte
regeling moeten worden getroffen.

Nederlands rapport over
Joden vervolger Eichmann
Het Nederlands Instituut voor oor-

logsdocumentie zal een rapport samen-
stellen over de misdragingen tegen de
Joden in Nederland.
Dit rapport zal aan de Israëlische am-
bassadeur worden overhandigd. Het zal
gebruikt worden als bewijsmateriaal in
het proces tegen Eichmann die ook ver-
antwoordelijk was voor de terreurda-
den in Nederland bedreven.

Het socialistische dagblad, het Vrije
Volk, veronderstelt dat de journalist
Wilhelm A. Stassen, die aan het Ame-
rikaanse tijdschrift Life een reeks arti-
kelen over gesprekken met de Joden-
moordenaar Adolf Eichmann heeft ver-
kocht, de oud-Nederlander Willem A.
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Stassen zou nu de Duitse nationaliteit
oorlog bij de SS. geweest ondermeer als
oorlogscorrespondent. In 1947 zou hij
in de gelegenheid zijn geweest naar
Argentinië te vluchten waar hij contact
met Eichman,n zou hebben gehad.
Stassen zou nu de Duitse nationaliteit
hlebben.
Tegen deze oud-Nederlander is nog al-
tijd een bevel tot aanhouding en voor-
geleiding van kracht, uitgegeven door
de officier van justitie in Den Bosch.
Nederland heeft met Argentinië wel een
uitleveringsverdrag lopen, maar kans
op uitlevering op grond van het door
Stassen begane politieke misdrijf moet
uitgesloten worden geacht.

Nederlander reageert op Australische
Kriliek
"In brieven aan de redactie" reageer-

de Bernhard Snep (Konedobu) in de
South Pacific Post van vrijdag 18 no-
vember op het artikel in de SPP van
11 november, welk artikel door ons
werd afgedrukt in ons blad van 18 no-
vember onder de kop "Een waarschu-
wing uit Port Moresby".
Wij laten hieronder de reactie van Ac
heer Bernhard Snep volgen:
"NEDERLANDER ANTWOORD OP
CRITIEK"

Meneer, Uw artikel gelezen hebben-
de in de SPP van 11 november, ben ik
van gevoelen, dat een bijzonder slechte
dienst werd bewezen aan het Gouver-
nement van Nederlands Nieuw Guinea.

In Uw artikel beschuldigde U het Ne-
derlandse Gouvernement van het klei-
neren van de Australische prestaties in
Papua New Guinea, Uw feiten baserend
op een artikel geschreven door een Ne-
derlander in het Nederlandse tijdschrift
"Oost en West".

De waarheid is, dat het betreffende
tijdschrift geen Gouvernements uitgave
is, ofschoon de Koninklijke Vereniging
voor "Oost en West", die het tijdschrift
uitgeeft, onder het beschermheerschap
van Prins Bernhard van de Nederlan-
den staat.

De zienswijze zoals tot uitdrukking

gebracht in het artikel in "Oost en
West" gaf slechts de mening weer van
een persoon in privé en niet die van
het Nederlandse Gouvernement.

Uw beschuldiging dat het kwetsende
artikel in het Nederlands werd geschre-
ven en klaarblijkelijk niet voor Austra-
lische ogen bestemd was, is absolute
nonsens.

Het tijdschrift is bestemd voor Ne-
derlands gebruik en in sommige geval-
len wordt hierin een resumé van be-
langrijke artikelen, welke in het Engels
worden weergegeven, opgenomen.

Het-is waar, dat Dr. Gunther ver-
keerd werd geciteerd door de schrijver,
maar Frans Rohart sprak niet namens
het Gouvernement en hierop is mijn
protest dan ook gebaseerd.

Het zou mij een groot genoegen doen,
indien U mij enig officiële verklaring
zoudt kunnen tonen gedaan door
de Gouverneur van Nederlands Nieuw
Guinea Mr. Platteel of welk ander
Hoofd van Dienst dan ook, die Uw ar-
tikel zou kunnen staven.

U concludeert Uw artikel met het
volgende: "natuurlijk kunnen wij ver-
wachten, dat het Nederlandse Gouver-
nement de opmerkingen in dit hoofdar-
tikel officieel zal ontkennen.

Een dergelijke ontkenning zal ons
niet misleiden en ook niet bezorgd ma-
ken".

Het verbaast mij echter, dat U van
het Nederlandse Gouvernement een ont-
kening verwacht over uitlatingen, die
volgens Uzelf werden gelanceerd in een
tijdschrift en waarvan in' werkelijkheid
liet Gouvernement niets afwist.

Tot zover de heer B. Snep.
De redactie van de SPP geeft hierop

het volgende commentaar:
Onze lezer vergist zich, wanneer hij

zegt, dat de "Post" het Nederlandse
Gouvernement beschuldigd van het

kleineren van de Australische presta-
ties in Papua New Guinea.

De "Post" zei, dat de Nederlanders
duidelijk moest worden gemaakt dat
zulke kleineringen de Australiërs ra-
kin.

Wanneer er bij onze lezer, - die voor
de Administration werkt - enige twij-
fel bestaat op dit punt. moet hij zijn
licht maar eens opsteken bij goed gein-
formeerde Australische Bestuurs amb-
tenaren.

Wij geloven nog steeds dat een
kwetsend artikel - gedrukt in het Ne-
derlands - niet bestemd is voor Austra-
lisch gebruik.

Wij namen er nota van dat onze lezer
toegaf, dat het kwetsende artikel -
waarin Dr. Gunther verkeerd werd ge-
citeerd - gepubliceerd werd door een
vereniging onder bescherming van Prins
Bernhard van de Nederlanden.

De "Post" erkent, dat het vermoede-
lijk onjuist was, te verwachten, dat de
Nederlanders onze beweringen in ons
artikel afficieel zouden ontkennen.

Het beste wat het Nederlandse Gou-
vernement thans nog kan doen is het
zwijgen ertoe te doen, speciaal nu een
Nederlander in privé, reeds reageert
op deze critiek.

Wij herhalen echter, dat wij graag
willen, dat de Nederlanders begrijpen
dat wij met sympathie hun problemen
en hun pogingen om die problemen op
te lossen naar waarde weten te beoor-
delen, maar dat wij eveneens wensen
dat zij beseffen dat blijvende vriend-
schap van twee kanten moet komen.

Vooruitgang der
wetenschap

De Amerikanen doen allerlei moeite
zich meer verdienstelijk te maken voor
de exploratie van de ruimte. Daartoe
hebben ze een raketvliegtuig ingescha-
keld, dat straks bemand de ionosfeer
(een opperatmosferische laag tussen 80
en 800 km. hoogte) in zal worden gedi-
rigeerd. Dit kan pas geschieden wan-
neer het apparaat aan de hand van
proefvluchten stap voor stap zodanig
is verbeterd, dat een bemande ruimte-
reis gerechtvaardigd is.
Er zijn nu twee succesvolle proefvluch-
ten met een experimenteel raketvlieg-
tuig, de X-15, gemaakt. Bij de tweede
vlucht werd de X-15, bengelend aan
een der vleugels yan 'n gigantische bom
menwerper, tot ongeveer 12000 m om-
hoog gebracht, waarna ze werd losgela-
ten. Op eigen kracht steeg ze toen be-
mand tot 18000 m en bereikte daarbij
een snelheid van 2400 km per uur. Na
volbrachte vlucht maakte de X-15 een
zeer snelle en geslaagde landing op
een droge meerbedding.
Tevreden met de resultaten wil men
met dit vliegtuig nog meer bemande
vluchten ondernemen. Dan wil men het
uitrusten met een krachtiger raketmo-
tor voor het bereiken van grotere snel-
heden en hoogten. Nog voor het einde
van dit jaar wil Washington de serie
proefnemingen afsluiten.

VliegtuigwraK gevonden

Vliegtuigen hebben het wrak waarge-
nomen van het sinds woensdag vermis-
te Philippijnse passagierstoestel.
Het lag op een helling van een 2500 me-
ter hoge berg op het eiland Niboro, 100
km ten zuiden van Manilla. Het vlieg-
tuig had 33 mensen aan boord. Bij het
wrak was geen teken van leven waar-
genomen.

Partij „KENA UW EMBA
OFFICIEEL OPGERICHT

Zoals reeds aangekondigd in ons blad
van zaterdag j.l. heeft de onlangs ge-
formeerde politieke partij "KENA UW
EMBAY" gisteren te Dojo haar officiële
oprichtingsvergadering' gehouden.
Nadat zi,ch tegenover het op het dorps-
plein opgerichte spreekgestoelte een
groot aantal belangstellenden had ver-
zameld heette de voorzitter van de par-
tij, de heer E. Itaar, onderwijzer te Do-
jo, de aanwezigen hartelijk welkom en
verklaarde de vergadering voor geo-
pend. Een fluitorkest, dat vele span-
doeken meevoerde had zich inmiddels
achter de toehoorders opgesteld.
De voorzitter richtte zich allereerst tot
diegenen, die meenden dat de K.U.E.
zich uitsluitend beperkte tot Dojo en
directe omgeving. Hij vestigde er de
aandacht op dat de politieke ontwikke-
ling van Nieuw Guinea een zaak is die
alle inwoners betreft. En dat er ook
buiten Dojo een grote belangstelling be-
staat voor de K.U.E., aldus de heer
Itaar, blijkt wel uit het feit dat vele
dorpshoofden door hun dorpen naar de-
ze bijeenkomst zijn afgevaardigd, o.a.
uit Depapiié en de omgeving van Ta-
nah Merah.
Spreker vermeldde -wervolgens de ver-
heugende groei van het aantal geregis-
treerde leden. Bij de aanvang van da
bijeenkomst was het_£otaal 786, terwijl
direct daarna enige nagekomen lijsten
dit op 898 brachten, bovendien waren
de gegevens uit vele verafgelegen dor-
pen nog niet binnen.
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PULP, VEZEL, PAPIER EN PLANKEN
Een afdeling is geheel bestemd voor

het experimenteren met raycn-pulp en
rayon-vezel. Het grondpulp-laborato-
rium is grotendeels verbonden met het
researchwerk van krantenpapier, voor
welk doel een complete installatie be-
staat; het aangrenzende wallboard-la-
boratorium heeft volledige molens tot
zijn beschikking.

Asplund-defibrators 3) en een wall-
board-machine fabriceren planken van
65 cm breedte. Er is ook een "fan-dryer"
voor de fabricage van poreus bordpa-
pier en een heteluchtpers voor het har-
den en vormen van bordpapier.

De hout-technologische afdeling is

gevestigd in een afzonderlijk gebouw,
dat van de rest gescheiden is, in ver-
band met het storend lawaai, dat door
de zaag- en andere machines wordt ge-
maakt. In deze afdeling neemt men
proeven voor het bepalen van de sterk-
te, het drogen, impregneren en hechten
(lijmen).

Het laboratorium voor grafisch on-
derzoek heeft zowel een volledige druk-
kerij als afdelingen voor clichéwerk en
fotografische reproduktie, benevens di-
verse kleinere laboratoria.
Het instituut heeft o.a. verbeterde me-
thoden uitgevonden voor de fabricage
van matrijzen en drukblokken; deze
laatste zijn samengesteld uit een meng-
sel van grondhout en kunsthars. Er zijn
ook instrumenten voor het opmeten van
de snelheid, waarmee inkt opdroogt op
verschillende soorten papier en op wel-
ke diepte de letters in het papier wor-
den gedrukt. Al deze instumenten wor-
den thans in series vervaardigd voor
gebruik in de grafische industrie.
RESULTATEN

Het rapport van het Zweedse "Labo-
ratorium voor het onderzoek van Hout-
produkten" bevat een gedocumenteerd
overzicht van de praktische resultaten,
die tot nu toe zijn verkregen. Zo heeft
men in 1950 reeds een nieuwe fabricage-
methode ontdekt voor cellulose met
een hoger "alfa"-gehalte voor de fabri-
cage van koord-zijde.
Er zijn verschillende methoden bekend,
die van waarde blijken voor een prak-
tisch gebruik van lignine. Reeds zijn in
samenwerking met Engelse firma's re-
sultaten verkregen om de verkleuring
en het verbleken van sulfietpulp tijdens
het opslaan te voorkomen. Ook is het
mogelijk gebleken het pekgehalte bij de
distüllatie van tall-oil 4) terug te bren-
gen tot ongeveer IOP/n, tegen 25 - 30°/o
voorheen.

Experimenten in het papier-laborato-
rium hebben aangetoond, dat bij de pa-
pierfabricage het kritieke stadium
van de regulering afhangt van de leng-
te van de strook.
Voor krantenpapier bedraagt deze 20 -
25 m. per sec, terwijl voor "kraft-pa-
pier" het cijfer wel tweemaal zo hoog
ligt; voor sulfïet-papier ligt dit getal er
juist tussen in.

Het zacht maken van papier met che-
mische mengsels en de studie van de

microflora van grondhout, de ontwik-
keling van anti-biotische substanties
zijn weer onderzoekingen op ander ge-
bied, die van directe praktische waarde
blijken te zijn.

HET GROENE GOUD
HOUTINDUSTRIE RUGGEGRAAT DER ZWEEDSE ECONOMIE

(Van een correspondent)
STOCKHOLM (P.A.) - De uitgestrekte wouden vormen zonder twijfel de

ruggegraat van Zwedens economie. De export bestaat zeker voor de helft uit
producten, die hieruit worden verkregen, zoals houtpulp, papier, timmer-
hout en talloze andere produkten.

Het is geen wonder, dat Zweden grote sommen geld besteedt en alles in het
werk stelt om het kapitaal voor het boswezen zo rationeel mogelijk te besteden.
Zo worden nieuwe pogingen aangewend tot uitbreiding van de bossen en op-
richting van instituten en laboratoria voor een intensief onderzoek naar ge-
heimen, die nog in het hout verborgen zitten. Men streeft naar een ontwikke-
ling van nieuwe methoden voor de fabricage van nieuwe produkten.

In samenwerking met particulieren heeft de Zweejdse regering tien jaar ge-
leden een groot centrum van researchwerk in Stokholm opgericht, het Zweed-
se "Laboratorium voor het onderzoek van houtprodukten", dat ver buiten de
grenzen de aandacht heeft getrokken. Heden ten dage vormt dit het hoofd-
kwartier voor zowel fundamenteel - als wetenschappelijk onderzoek op elk ge-
bied der hout-chemie en technologie.

Het Laboratorium bevat drie afde-
lingen voor fundamenteel onderzoek,
die van regeringswege subsidie ontvan-
gen, nl. één voor de hout-chemie, één
voor de hout-technologie en één voor
de papier-technologie. Bovendien zijn
er een aantal laboratoria voor toegepast
wetenschappelijk onderzoek, dat door
de organisaties der industrieën wordt
gefinancierd, b.y. voor de papiermolens,
voor de houtpulpmolens, voor de wall-
board-industrie 1) en het laboratorium
voor grafisch-wetenschappelijk onder-
zoek. Toegepast wetenschappelijk on-
derzoek in de hout-technologie wordt
beoefend in de afdeling voor fundamen-
teel houtresearchwerk.

Bij een bezoek aan dit Zweedse "hout
centrum" worden wij getroffen door de
massa zeer gecompliceerde installaties
en instrumentaria. die in de gebouwen
zijn samengebracht.
Tijdens een rondwandeling door de ge-
bouwen komen we langs een eindeloze
rij laboratoria, machines, werkplaatsen
en opslagplaatsen. In de papierafdeling

een reusachtige KMW-papierma-
chine van plm. 150 voet lengte met
Yankee-cilinders en verschillende soor-
ten uitrustingensstukken en instrumen-
ten, die voor de experimentele produk-
tie van alle soorten papier en karton
nodig zijn.

Be fabriek heeft ook speciale "keu-
kens" voor het verder bewerken van de
proefprodukten.
In het laboratorium voor de cellulose-
industrie staan alle soorten kookpan-
nen tot een inhoud van 300 liter, hol-
landers 2) droog- en bleekapparaten,
enz. De geur verraadt zelfs de pulpmo-
len.

ONBRANDBAAR KARTON
De fabricage van karton heeft volgens

het rapport een verbetering ondergaan,
doordat het mogelijk is gebleken het
karton onbrandbaar te maken door het
impregneren met superfosfaat.

In het instituut voor hout-technologie
hebben onderzoekingen aangetoond, dat
de elastisch-plastische kwaliteiten van'
hout een aanzienlijke wijziging onder-
gaan, wanneer het bij hoge temperatu-
ren wordt gedroogd. Het drogen van
dennehout geschiedt bij temperaturen
van 70 C., zonder dat er verkleuring of
harsafscheiding optreedt, waarbij aldus
de tijd van het droogprooes aanmerke-
lijk bekort wordt.

Ook heeft men in de praktijk het lij-
men en drogen met een wisselstroom'
van hoge frekwentie toegepast; zo kon
met deze electrische methode de tijd
voor het lijmen van ski's van 10 minu-
ten tot 1 minuut worden teruggebracht.
In samenwerking met Zweedse lijmfa-
brikanten is een uitgebreid lijmtest
schema samengesteld.

Het "Laboratorium voor Onderzoek
van Houtprodukten" is een mooi voor-
beeld van praktische samenwerking
tussen particulieren en overheid, welke
de laatste tientallen jaren veel vrucht
heeft afgeworpen.
1) wallboard is een kunstmatige plank
van houtvezel (velotex).
2) een hollander is een maal- of roer-
bak. waarin lompen worden vermalen.
3) een defibrator is een machine, die
heutpulp tot vezel verwerkt.
4) tall-oil is een gnsachtige vloeistof
als bijprodukt bij de bereiding van che-
mische houfpulp.

Leopoldstad in
feeststemming.

OvereenstemmingmetKatanga
De bevolking van de Kongolese hoofd

stad Leopoldstad maakt zich op om pre-
sident Kasavoeboe feestelijk in te ha-
len. De president komt terug uit New
Vork waar hij door de UNO-assemblee
als eninge Kongolese afgevaardigde
werd erkend. Dit wordt in Leopoldstad
opgevat als ee:i grote overwinning voor.
Kasavoeboe.
Overigens handhaven de UNO-autori-
teiten in Leopoldstad extra veiligheids-
maatregelen. Hoewel er sinds maandag
geen incidenten tussen Kongolesen en
UNO-troepen zijn voorgekomen, blijft
nvm toch op alle eventualiteiten voor-
bereid.

De centrale Kongolese regering en de
regering van de afgescheiden provincie
Katanga verklaarden volledige overeen-
stemming in Leopoldsad te hebben be-
reikt.
In een gezamenlijk uitgegeven commu-
ni.ue wordt gezegd dat president Ka-
savoeboe en Tsjombe in een hartelijke
sfeer hebben vergaderd.
Zij zijn overeengekomen volgende
maand een ronde tafel conferentie te
houden.

(Vervolg op pag. 4)



De afgevaardigden hebben ook een
programma -ftor de binnenlandse zaken
vafn Kongo vastgesteld.

Eerder had president Kasavoeboe zijn
oproeo hernieuwd voor een rondetafel
conferentie met inbegrip van premier
Tsombc en de afgezette premier Loe-
moemba. President Kasavoeboe zei dat
men moest beslissen over de structuur
van Kongo, waaraan hij toevoegde: dan.

en alleen dan zal het parlement zitting
kunnen nemen en de regering in staat,
zijn het land te besturen.

Radioprogramma

MAANDAG 28 NOVEMBER 1980
Op 49,42 nieter)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Sportpraatje; 20.20 Ope-
ra-programma. Suzanna Danco, sopraan
en Mario del Monaco, tenor, brengen
aria's uit div. opera's; 20.57 uur Wat
de pers ervan zegt; 21.05 uur Muziek
uit de film: The Vani.shing Prairie. 2,1.30
u. Hoe staat 't met de Deltawerken? Een
reportage door Guus Weitzel, waarin
vooral het Drie-eilandenplan wordt be-
sproken. 22.00 uur: Het Cascade-orkest
olv. Johnny Ombach met medewerking
van Bep Rowold, alt sax en Co Hagen-
doorn, zang 22.34 uur Ray Ellis en zijn
orkest, 22.50 uur Nieuws in het kort;
23.00 uur Sluiting.

10 PROGRAMMAPUNTEN
De partij K.U.E. aldus de heer Itaar

heeft haar doelstellingen samengevat in
10 punten, dit programma werd op
grote schaal verspreid en heeft veel be-
langstelling gewekt. (Het programma
van de K.U.E. werd onlangs in ons blad
gepubliceerd. Red.)

Teneinde eventuele misvattingen te
voorkomen ging spreker er toe over de
H> punten uitvoerig te bespreken.

Met behulp van eenvoudige voorbeel-
den maakte hij het de aanwezigen dui-
delijk wat dit programma voor de par-
tij betekend. Hij wees hierbij op de op-
gestelcte spandoeken, die er o.a. de aan-
dacht op vestigden dat geforceerde
zelfstandigheid al gauw aanleiding
wordjt tot broedertwisten. Spreke*
pleitte voor een geleidelijke overdracht
van bevoegdheden en sprak de vaste
wil van "KENA UW EMBAY" uit. het
land te ontwikkelen door aantrekking
van buitenlands kapitaal en door de
bevordering van het particulier initia-
tief, terwijl z.i. in de allereerste plaats
verplicht onderwijs de basis moet wor-
den van een evenwichtige ontwikkeling.
Tenslotte zcidr snreker, er vooral de
nadruk op te willen leggen, dat een
ieder lid van de K.U.E. kan worden on-
geacht landaard of nationaliteit. „Deze
partij wil bestaan uit allen die op-
recht willen medewerken aan de voor-
uitgang van Nieuw Guinea."

Hierna verklaarde c'-iv>ker, de partij
K.U.E. officieel opgericht en hij sloot
de bijeenkomst met TV* opwekking aan
alle aanwezigen de doelstellingen vsfa
de partij te verbreiden.
Na de sluiting vormden zich enige
groepjes waar nader werd ingegaan op
de diverse punten. Uit de gevoerde dis-
cussies bleek wel dat er rrtéér over al-
lerlei problemen wordt nagedacht dan
doorgaans wordt aangenomen.

SNELLE GROEI

De heer Itaar deelde ons desgevraagd
mede, dat hij zeer tevreden was overde belangstelling voor deze bijeenkomst
ondanks het feit dat een groot aantalleden niet aanwezig kon zijn wegens
werkzaamheden in de haven. Boven-dien waren vele dorpshoofden als ver-
tegenwoordigers aanwezig, zodat in fei-
te een veel groter aantal dan de thansongeveer 300 aanwezigen werd bereikt.
Het voorlopig bestuur verwacht binnen
enkele weken het aantal van 1000 ge-
registreerde leden te zullen overschrij-
den. Men sprak er nog zijn verwonde-
ring over uit, dat hoewel straks ieder-
een die de leeftijd van 17 jaar bereikt"
heeft zijn stem zal mogen uit brengen,
het volgens de huidige bepalingen voor
een ieder beneden de 18 jaar verboden
is een politieke vergadering bij te wo-
nen of lid te zijn van een politieke par-
tij.
De partij "KENA UW EMBAY" welke
naam "KRACHT UIT EENHEID" bete-
kend kan terugzien op een geslaagde
waardige bijeenkomst.

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van

MARCEL EMIEL
H.L. Ravenswaaij
C.M. Ravenswaaij-Tausent.
Martin.
Hollandia, 28 november 1960.

no. 2958

GROTE UITVERKOOP

TOKO ENG SIEN, Dok II

Vanaf aB-ll tot 30-11-'6O
Opening 4 uur precies tot 9 uur
's avonds.

no. 2960

TE KOOP
Voor St. Nicolaas, "HORNBY" mecha-
nisch treinstel, twee locomotieven, elf
wagens, 4 meter rails, zes wissels en
kruispunt.
5 stel Pullman kussens voor bankstel,

Telf. 519, na 5 uur.
no. 2962

MARIJKE-KIOSK Dok VIII Speelgoe-
deren voor iedere beurt.

no. 2957

ZIGO Dinsdag 29 nov. Roulette uitslui-
tend voor leden. Aanvang 21.00 uur.

no. 2959

filmprogramma

REK THEATER
vertoont heden 28-11 en dinsdag 29-11
de film in cinemascope

'THE QUIET GUN"

met Forest Tucker en Mara Corday.

Een Western bij uitstek. Het wilde
westen zoals altijd. Spanning en actie
vormen geheel deze film, "The Quiet
Gun" is een film om niet te missen.

Spoedig in REK
"DE KLEINE HUT

(The little Hut) met Ava Gardner, Ste-
wart Granger.
Binnenkort Spencer Tracy, Robert Wag-

ner, Jean Peters en . ■ " Richard Wid-
niark in

"BROKEN LANCE"
(Haat) in cinemascope. Geheel nieuw.

Opgenomen op stereophonish geluid^
REK Hollandia Binnen vertoont neden

28-11 de film "The River's Edge."

ORIËNT THEATER
vertoont heden 28-11 en morgen 29-11

"TOUGH OF EVIL"
met Orson Welles, Charlton Heston en
Janet Leigh.
Een uiterst goede film met de beroemd-
ste sterren.
Sentani 29-11: "SPANISH AFFAIR"
met José Guardiola.
Haven woensdag 30-11 en donderdag
1-12
"GENTLEMEN MARY BRUNETTES"

met Jane Russell en Jeanne Crain, in
cinemascope en Technicolor. Muziek,
dans en zang.

(Vervolg van pag. 2)

Winkel 51 DOka
ONTVANGEN: Heren en jongens ondergoed
Assortiment B.H.'s Japonstoffen en flanel
Baby Jurkjes Dames en meisjes diredoirs
Dames en meisjes shorts Dames en 34 b:oeken
Heren en jongens weekend-shirts Piqué en reformstof

Nog enkele pettycoats. groen, geel en rood tegen sterk verlaagde prijs.
no. 2949

„JOSSY" heeft ontvangen:
Een grote collectie vazen en schalen van de moderne soorten.
Kinderpettyfcoats, kinderschoentjes t/m 24, Boodschappenmanden, Auto-
sponzen, reserve sponzen voor de Minit Mop, Japonnen, Rokken, Heren-
costuums en overhemden.

no. 2961

(Vervolg van pag. 3)
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