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Brengt Nederland de kwestie der indonesischeinfiltratiesvoordeveiligheidsraad?

In parlementaire kringen in Den
Haag wordt verwacht, aldus het pers-
bureau United Press, dat de Nederland-
se regering de kwestie van de Indone-
sische infiltraties op Nieuw Guinea, als
deze voortduren, voor de Veiligheids-
raad zal brengen.

De Nederlandse regering beschouwt
de huidige situatie, aldus deze parle-
mentaire kringen, als zeer ernstig.

Er werd op gewezen dat de verdedi-
ging van Nieuw Guinea niet het hoofd
kan bieden aan het gevaar van drup-
pelsgewijze infiltratie door kleine,
goed getrainde militairen.
Voor de regering zal dus, zo menen zij,
weinig anders overblijven dan de Vei-
Mgheidsraad te vragen om in te grijpen.

Eerder herinnerden deze kringen er-
aan, dat verscheidene landen, onder wie
de Verenigde Staten, Engeland en Au-
stralië in het verleden het gebruik van
geweld door Indonesië openlijk hadden
afigekeurd.

De regering is, aldus het bericht van
United Press bezig met het verzamelen
van bewijsmateriaal om de klacht bij
de Veiligheidsraad toe te lichten.
De onlangs gevangengenomen infiltran-
ten en het aangehouden bevoorradings-
schip voor deze groepen, alsmede hun
verklaring dat meer infiltranten zouden
volgen, wordt in Den Haag aldus United
Press in dit opzióht zeer belangrijk ge-
acht.

Chinees- Cubaanse
samenwerking

Radio Peking heeft aangekondigd, dat
Communistisch China en Cuba een
overeenkomst zullen sluiten voor eco-
nomische samenwerking. Cuba zal een
rentevrije lening ontvangen van 27 mil-
joen pound. voor de aankoop van machi
nes en de financievhg van technische
hulp. China zal ook Cubaanse suiker
gaan afnemen.
Deze overeenkomst werd besproken met
de Cubaanse economische missie geleid
door de president der Nationale Cu-
baanse Bank Guevara.

Een gezamenlijk communiqué uitge-
geven in Peking zegt, dat China Cuba
zal helpen in de strijd tegen de Vere-
nigde Staten van Amerika.

VRAGEN IN AUSTRALISCHE PARLEMET.

In het Australische parlement zijn
gisteren vragen aan premier Menzies
gesteld over de uitlatingen van de In-
donesische minister Soebandrio, dat
door Indonesië indien nodig wapen-ge-
weld zou worden gebruikt in Neder-
lands Nieuw Guinea. Aan premier Men-
zies werd de vraag gesteld of deze ver-
klaring in tegenspraak was met de
woorden van president Soekarno, dat
nimmer geweld zou worden gebruikt.

Menzies antwoordde dat zijn regering
geen bevestiging had ontvangen van de
verklaringen van minister Soebandrio.
Indien de7R verkla-jngen inderdaad
zijn afgelegd, zijn ze in volkomen te-
genspraak met eerdere verklaringen
van de beide Indonesische leiders, zo
meende hij.

De premier vertelde het parlement,
dat hij zijn verklaring over de Austra-
lische buitenlandse politiek, die hij aan-
vankelijk vandaag zou afleggen, tot
volgende week dinsdag wilde uitstellen.

Portugal zal geen UMO-
inmengingin zijn over-

zeese gebieden dulden
In Lissabon, de hoofdstad van Portu-

gal, heeft de Portugese president Sala-
zar, gezegd dat de Portugese regering
zich niet hoeft te schamen voor wat zij
in haar Afrikaanse gebieden heeft be-
reikt.

Sprekende over het kolonialisme, zei
de president in de nationale vergade-
ring, dat Portugal reeds vierhonderd
jaar in Afrika was en geen interventie
van de Verenigde Naties in haar Afri-
kaanse of andere overzeese, gebieden
zou accepteren.

Het Portugese gebied zal op alle fron-
ten worden verdedigd. President Sala-
zar zei, dat Portugal in Afrika e.en sfeer
van veiligheid en vrede had gebracht
en een behoorlijk contact tussen de ver-
schillende lagen van de bevolking, wel-
ke uniek in Afrika is. De president be-
sloot zijn rede met te zeggen, dat Por-
tugal niet met India over Goe zal spre-
ken.. .Hij beschuldigde India ervan dat
het niet alleen het oog gericht had op
Goa, maar ook op Oost-Afrika.

Soebandriogeeft uitleg

In Djakarta heeft de Indonesische mi-
nister van Buitenlandse Zaken Soeban-
drio gisteren de kwestie Nieuw Guinea
besproken met de Amerikaanse direc-
teur generaal van Buitenlandse Zaken.
Minister Soebandrio heeft een uiteen-
zetting gegeven van het Indonesische
standpunt om, aldus radio Djakarta,
mogelijke twijfel hierover bij de Ame-
rikaanse regering geheel weg te nemen.

Behalve over Nieuw Guinea is ook
gesproken over de jongste gebeurtenis-
sen fei Zuid- en Zuidoost-Azië.

Nieuws in het kort

New; Orleans Toen twee blanke meisjes
onder politie escorte naar een school
gebracht werdesi waar ook negerkinde-
ren waren toegelaten merkte een Ame-
rikaanse moeder op: pit begint op Rus-
land te lijken". Drie rechters verklaar-
den, dat de integratie op de scholen
doorgang moest vinden. Zij vonden dat
de gouverneur van l^ouisiana, Jim Da-
vis, niet het recht had dit tegen te hou-
den.
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Nieuws uit Sorong
Repatriëring van ex-NNGPM-werknemers

hervat
Circa 300 Indonesiërs per KPM uit Sorong naar

Singapore vertrokken
Op zaterdag 26 november jl. verliet

de "Kasimbar" de haven van Sorong
met aan boord 300 passagiers met be-
stemming Singapore. De ongeveer 100
volwassen mannen van deze groep zijn
allen Ex-NNGPM-werkers, die door de
nog steeds voortgaande inkrimping' van
dit bedrijf hlelaas ontslagen moesten
worden. Reeds in 1959 bracht de onder
Panamese vlag varende "Papegayo" eni-
ge malen een groot aantal mensen van
Sorong terug naar het land hunner af-
komst, doch er trad hierna een stilstand
in.

Het vertrek van de "Kasimbar" groep
betekende nu een hervatting van de re-
patriatie van hen, die reeds in het be-
zit waren van een entry-permit voor
Indonesië, doch tot nu toe niet konden
vertrekken.

Voor het yertrek van het schip ken-
merkte het haventerrein van Sorong
zich door een enorme drukte.
Douane en immigratie-autoriteiten
werkten op volle toeren, terwijl de ver-
trekkenden ondertussen hun, vaak niet
geringe, bezittingen (waarvan in de

(Van onze correspondent)
voorgaande dagen reeds veel in de rui-
men geladen was) aan boord brachten.
Om 13.30 uur maakte het schip zich los
van de kade, nagewuifd door familiele-
den, vrienden en bekenden van de ver-
trekkenden.

Wij vernamen nog van Sorongsc za-
kenlieden dat de laatste dagen voor het
vertrek van de "Kasimbar" opvallend
goede zaken zijn eedaan, met name in
de grote, min of meer luxe artikelen zo-
als bandrecorders e.d;

Triomfale intocht van St. Nicolaas te Hollandia
Sint Nicolaas heeft gistermiddag op

triomfale wijze zijn intocht in Hollan-
dia gehouden. Tegen vijf uur voer de
gepavciseerde "stoomboot uit Spanje"
de Humboldtbaai binnen, en naarmate
dit trotse schip de oliesteiger naderde,
kon men de Sint en zijn knechten zien
wuiven naar de grote menigte die zich
ter begroeting had verzameld.

De officiële verwelkoming op Hollan-
diase bodem vond plaats door het HPB
van Hollandia, de heer Dubois, en de
commissie van ontvangst, die het ver-
blijf van de Sint alhier had voorbereid.

Zodra de goede bisschop voet aan
wal gezet had werden hem zo veel kin-
derhanden toegestöken, dat het lang
duurde voordat hij plaats kon nemen in
de voor hem gereed staande rode auto.

Tenslotte maakte de stoet van de Sint
en zijn helpers zich los uit de menigte
en begon de rondrit door de stad.

Véle autobezitters sloten zich (hun
automobielen volgeladen met kinderen)
bij de colene aan, die geleidelijk uit-
groeide tot een respectable lengte.

Overeenkomstig het programma
maakte de Sint in het winkelbedrijf
van Martens een begin met zijn eigen-
lijke werk, nl. het uitrijken van ca-
«teaux en het spreken van wijze woor-
den tot de jeugd.

Wij hebben enkele vragen aan
de goedheiligman mogen stellen.

De Sint verklaarde een goede reis ge-
had te hebben. Hij had geen last gehad
van zeeziekte, dit in tegenstelling tot (Je
pieten, die de bisschon tijdens de lange
aeereis kennelijk veel last hadden be-
zorgd.

Het viel ons op da^ de Sint sinds vo-
rig jaar weinig verouderd was.

Krijgt Nieuw Guinea een
voetbal-toto?

De reizende ambassadeur van de Ko-
ninklijke Nederlandse Voetbalbond, Leo
Brunt, die de openingsvlucht per DC-8
naar Biak meemaakt, verklaarde aan
"Het Binnenhof", dat de regering hem
verzocht heeft het'sportleven in Nieuw
Guinea onder de loupe te nemen. In zijn
bagage bevinden zich o.a. enkele in-
structiefilms en een film van de voet-
balclub "Real Madrid"

Hij zal o.a. over de competitie in Ne-
derlands Nieuw Guinea gaan praten en
de mogelijkheden van een toto onder-
zoeken.

Radioprogmmmn
VRIJDAG, 2 DEC. 1960 (49,42 m.)
20.00 uur: Klok: nieuws: -weersverwach-
ting. 20.15 uur: Het Promenadeorkest
speelt melodieën uit de wereld van het
ballet. 20.40 uur: Jeugdrodekruis: repor-
tage door Guus Weitzel. 20.45 uur: Het
Philharmonia Trio. 20.55 uur: Mitch
Miller and the Gang. 21,10 uur: Malan-
do en zijn orkest. 21.40 uur: Harry
Belafante, zang, 21.50 uur: Albert San-
ler en zijn Palm Court Orkest, 22.10 uur
Beroemde tenor-saxofonisten. 22.25 uur:
The Jackie Davis Trio. 22.32 uur: Andre
Previn, piano, en zijn kwartet. 22.50
uur: Nieuws in het kort. 23.00 uur:
Sluiting.
Zaterdagmiddag 3 dec. 1960 (30,8 m)
12.30 uur: Programma-overzicht. 12.33
uur: "Pepernoten" (gevar. gr. muz.)
13.00 uur: Nieuws. 13.10 uur: De Jonge
Flierefluiters olv. Johan Jcng met zang
door Peter de Boorder. 13.37 uur: Victor
Sylvester en zijn Ballroomorkest. 14.00
uur: Chris Barber en zijn Jazz Band
14.30 uur: Sluiting.

Korte berichten
London Koningin Elisabeth van Enge-
land en Prins Philip zullen begin vol-
gend jaar West Afrika bezoeken. Op het
programma staan Liberia, Ghana, Gam-
bia en Sierra Leone.

Djakarta De Indonesische regering zal
haar greep op de pers verstevigen. Men
wil een officieel nieuwsagentschap vor-
men teneinde vooral het verspreiden
van tendentieuse berichten te voorko-
men.

Caracas Venezuela beschuldigde de re-
gering van de Dominicaanse Republiek
van een complot om de regering van
president de Betancourt omver te wer-
pen. Communisten e», linkse studenten-
groepen tarten de regering om hen uit
het land te zetten.
Palembang Op Sumatra, werden ver-
scheidene mensen gedood toen de blik-
sem insloeg in een olietank van de
Shell-raffinaderij. Onmiddellijk na d«
blikseminslag brak brand uit, waarop
diverse explosies volgden. Alle in Dja-
karta gestationeerde vliegtuigen van de
Shell zijn naar Palembang vertrokken.

Wie is Dayal?
De Indiase diplomaat Rajeshwar

Dayal, die zich als UNO-vertegenwoor-
diger in de Kongo voor een bijzonder
moeilijke taak gesteld ziet, heeft de
Verenigde Naties reeds vroeger belang-
rijke diensten bewezen. In de zomer
van 1958, tijdens de crisis in het Nabije
Oosten, behoorde hij tot de UNOGIL,
de United Nations Observation Group

in Libanon. Dayal maakte bij die gele_
genheid een zo gunstige indruk op Ham
marskjöld, dat deze hem kort geleden
naar de Kongo heeft gezonden als op-
volger van Dr. Ralph Bunch.
BESTUURSAMBTENAAR

Tot 1947 is Dayal werkzaam geweest
in de Indian Civil Service, het el'te_
corps van Britse en Indiase bestuurs-
ambtenaren, welks historische verdien-
ste het is, dat de overgang van een ko-
loniaal regime naar een onafhankelijke
regering zich zender wrijving kon vol-
trekken. Hij is in de Britse democrati-
sche tradities opgevoed, studeerde in
Oxford en Allahabad en maakte snel
carrière in de Indian Civil Service.

Na de onafhankelijkbysidsverklarma
gi*g Daval over in de buitenlandse
dienst en vertegenwoordigde hij India
als ambassaderaad en tijdelijk als zaak-
gelastigde te Moskou, als gedelegeerde
bij de Verenigde Naties en als ambas-
sadeur te Belgrado en Karatsji.
Op deze laatste post wist hij de moei-
zame onderhandelingen met Pakistan
over een nieuwe verdeling van het wa-
ter van de Indus tot een goed einde te
brengen.
NEUTRAAL ?

Ondanks zijn huidskleur stond zijn
voorganger Bunche, als Amerikaanse
staatsburger, van de zijde der Afrika-
nen eerder aan de verdenking bloot, dat
hij eenzijdig partij zou kiezen, dan de
als volstrekt neutraal beschouwde dip-
plomaat uit India. Westerse diplomaten
menen echter in Dayals houding ele-
menten van de buitenlandse politiek
van New Delki terug te vinden, d.w.z.
een voorkeur voor het gekozen parle-
ment en daarmede ook voor Patrice
Loemoemba. Vooral de Amerikanen-zijn
slecht te spreken over zijn jongsterap-
port, waarin scherpe kritiek wordt ge-
oefend op kolonel Moboetoe, de zwakke
"sterke man" in de Kongo.

Dayal is gehuwd met de dochter van
een Indiase multi-miljonair en groot-
grondbezitter: een van zijn broers is
ambassadeur in Nepal, een andere broer
bekleedt een leidende functie in het
particuliere bedrijfsleven.

(Die Zeit)



Scheiden de wegen van Australie en Nederland in Nieuw Guinea?
Het te Melbourne verschijnende blad, de "Herald", wijdde een hoofdartikel

aan de ontwikkeling van Oost en West Nieuw Guinea en merkte daarin o.a.
"p dat het verrassend is, dat Australië en Nederland een eigen weg zouden
moeten volgen inzake de vitale kwestie van het zelfbestuur voor "hun Papoese
volken."
De Herald schreef: De Australiërs zul-

len met belangstelling en bezorgdheid
het resultaat van de door de Nederland-
se regering aangekondigde plannen ga-
deslaan, om zich uit Nieuw Guinea te-
rug te trekken, op een moment dat nog
niet vaststaat maar dat heel spoedig zou
kunnen aanbreken.

Het is nogal verrassend, dat na zo
veel overleg tussen Australië en Neder-
land over de andere aspecten van hun
Nieuw Guinese verantwoordelijkheid,
de twee landen >au ieder een eigen weg
moeten gaan in de vitale kwestie van
het zelfbestuur voor hun Papoese vol-
ken.
Nederland heeft besloten om in maart
a.s. een Nieuw Guinea Raad in te stel-
len. Dit zal een wetgevend lichaam zijn,
gedeeltelijk benoemd en gedeeltelijk
gekozen. Binnen het eerstkomende jaar,
zal deze raad aanbevelingen doen over
de middelen tot zelfbeschikking van het
gebiedsdeel.

De haast van Nederland is ongetwij-
feld een gevolg van het toenemend ge-
«chreeuw van Indonesische zijde om een
overdracht van West Nieuw Guinea.

Maar de ervaringen van Australië in
haar deel van het eiland, dat veel ver-
der ontwikkeld is dan Nederlands
Nieuw Guinea. wijzen er op. dat het
voorbarig en gevaarlijk zou zijn om een
vroegtijdige gezagsoverdracht aan een
volk dat nog zo wenig gereed is voor

zelfbestuur en het waarschijnlijk nog
niet zou willen, in overweging te ne-
men.

"De Australiërs zijn het er in politiek
opzicHt gelukkig vrij algemeen over
eens dat 't hun taak in Nieuw Guinea is
om dat land, door verantwoord en libe-
raal beleid op te bouwen totdat het, mo-
ment is aangebroken dat de autochtone
bevolking zelf zijn regeringsvorm kan
kiezen.

Zowel voortijdige onafhankelijkheid
voor Nederlands Nieuw Guinea als een
overgave aan Indonesië zou een zeer
storende invloed kunnen hebben op een
vreedzame ontwikkeling in Australisch
Nieuw Guinea, aldus de "Herald".

Ook volleybal en water-
polo t.g.v. jaarfeest Korps

Mariniers
Ter gelegenheid van het 295-ste jaar-

feest van het Korps Mariniers staan be-
halve de reeds aangekondige voetbal-
wedstrijden ook een aantal volleybal en
waterpolo-ontmoetingen tussen militai-
re en buigerteams op het programma.
Deze wedstrijden worden gespeeld in de
Kloofkamp-kazerne.

De speeltijden zijn:
Vrijdag 2 december
Volleybal aanvang 15.00 uur.
Waterpolo aanvang 16.00 uur.
Zondag 4 december
Waterpolo aanvang 11.00 uur
Maandag 5 december
Volleybal aanvang 15.00 uur
Woensdag 7 december
Volleybal aanvang 15.00 uur
Donderdag 8 december
Volleybal aanvang 15.00 uur
Waterpolo aanvang 16.00 uur (finales)
De Kloofkamp-kazerne is gedurende

de wedstrijden voor het publiek ge-
opend. Het ziet er naar uit, dat er goe-
de sport-prestaties geleverd zullen
worden. Vooral bij de Waterpolo zal het
waarschijnlijk spannend toegaan, om-
dat men mag aannemen dat het mili-
taire team ernstig zal trachten om het
tegen het roemruchte burgerteam tot
een overwinning te brengen.

Ingezonden

Naar aanleiding van een artikel in
de "TIFA", veroorlooft het bestuur van
"KBNA UW EMBAY" zich het volgende
op te merken.

"Tifa" signaleert een onjuiste politie-
ke ontwikkeling in Nederlands Nieuw
Guinea door het ontstaan van enige po-
litieke partijen, die min of meer gebon-
den zijn aan de streek waar zij zijn ont-
staan. Bovendien krijgen wij uit dit ar-
tikel de indruk dat "TIFA" het onjuist
acht, dat deze partijen het stempel dra-
gen van de initiatiefnemers.
Als typisch voorbeeld van deze onjuiste
ontwikkeling haalt de schrijver van het
artikel dan aan de "KENA UW EM-
BAY", een partij die te Sentani is ont-
staan uit vrees voor een "Sesoeise"
overheersing, ondanks de naam die
"KRACHT UIT EENHEID" betekent.

Als het dan niet juist wordt geacht
dat ar plaatselijke partijen ontstaan, hoe
had "TIFA" zich dan de politieke ont-
wikkeling gedacht?

Hoe kan men in ons land met zijn
slechte verbindingen verwachten dat
een krachtige partij ontstaat, die al-
len in zich verenigt ■?

Contact op grote schaal bestaat er
tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen haast niet. Onder deze omstandig-
heden lijkt het ons normaal dat in de
eerste plaats "streekpartijen" ontstaan,
die ieder voor zich trachten de belan-
gen van een min of meer grote bevol-
kingsgroep te vertegenwoordigen

Ergens moet er toch een begin wor.
den gemaakt! Reeds nu valt er in de
programma's van de thans bestaande
groeperingen een zeKere mate van over-
aenstemming te constateren.

Wat belet deze partijen, nu zij ken-
nis hebben kunnen nemen van eikaars
gevoelens, toenadering te zoeken en
samen te werken in een groter ver-
band ?

Ongetwijfeld zullen er vele moeilijk-
heden te overwinnen zijn, maar wij zijn
geduldig.

Wat de opmerking betreft, dat de

K.U.E. zich wel a*an de veilige grenzen
van het Sentanidistrict zal houden, bent
U er toch wel enigszins naast geachte
"TIFA", dat is zeer zeker onze bedoe-
ling niet!

Inderdaad is het juist dat vele groe-
peringen het stempel dragon van de op-
richters, maa; is dit nu zon bezwaar?
Het is nu eenmaal zo, dat wat onder
ons leeft meestal naar voren wordt ge-
bracht door een enkeling omdat wij de
scholing nog missen. Het is echter zeker
niet zo, dat bij K.U.E, de grote menigte
maar achter een paar mooi klinkende
leuzen aanholt, misschien is K.U.E.. toch
niet zon typisch voorbeeld geachte
"TIFA".

Het bestuur van K.U.E. is er zeker
van, dat wat zij vertegenwoordigt in-
derdaad is wat onder de leden leeft, en
dat is iets wat niet iedereen kan zeg-
gen.
Dat de gedachten van de oprichters van
K.U.E. de instemming hebben van ve-
len moge uit ons ledental blijken, dat
in enkele weken aangegroeid is tot ver
over de 900.

Wij zouden ontstaan zijn uit VREES
voor een "Seroeise" overheersing, neen
geachte "TIFA", wij zijn ontstaan uit
de vaste WIL om in de ontwikkeling
van ons land gehoord te worden. Als
wij ons nu niet verenigen dan is het
gevaar heel groot dat men alleen maar
luistert naar diegene, die de grootst*
mond heeft of het dichtst bij het vuur
zit.

E. Itaar.
N.B.

Inderdaad, critische lezer, dit stuk is
niet door mij in het Nederlands gesteld,
maar het geeft precies de gedachten
van K.U.E. weer.

EI.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 4 december 1960

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur dr. F.C. Kam-

(ma.
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk
Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. Joh. Kabel
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. W.
Ifar
08.30 uur ds. H.F. Kat.

Nieuwtjes uit nederland
— De rijkspolitie k^jgt de beschikking
over snelle sportwagens (Porsche) die
op snelwegen zullen opereren tegen ver-
keerszondaars. De politiewagens zullen
met een hogere gemiddelde snelheid dan
het normaal verkeer langs de wegen
snorren. Door een bijzondere handgreep
in de motor trekt dejwlitie-wagen snel-
ler op dan andere auto's van hetzelfde
type. Aan de politie-inzittenden zullen
strenge eisen worden gesteld wat be-
treft rijvaardigheid en souplesse in op-■treden tegen verkeerszondaars.



NIEUWS IN HET KORT
i
Melbourne - Een Australische zuidpool-
expeditie is per schip vertrokken om
twaalf maanden lang onderzoekingen te
doen in het barre poolijs. Het schip zal
de leden van de momenteel daar aan-
wezige expeditie, waaronder de eerste
vier vrouwen die ooit voet op het zuid-
poolijs zetten., mee terug nemen.
New Orleans - In de Verenigde Staten
barricadeerden blapi^e vrouwen giste-
ren de deur van de school om een do-
minee te beletten zijn dochter naar haar
klas te brengen wastz. een negerkind in
de bank zat. De politie moest de weg
voor vader en dochter vrijmaken.

London - Sir Winston Churchill vierde
gisteren zijn 86ste verjaardag. De post
die kwam vanuit alle delen van de we-
reld sloeg dit keer alle records, nu de
oud-premier herstellende is van een val
in zijjn slaapkamer. Sir Winston vierde
zijn verjaardag op een speciaal gocon-
strueerd bed.

Bonn - Minister Luns zal vrijdag in
Bonn spreken over Europese, Atlanti-
sche en andere zaken. Adenauer wenst
dit gesprek voordat hij zondag naar Pa-
rijs gaat voor onderhandelingen met
president de Gaulle. Een van de Euro-
pese zaken die in Bonn ter sprake ko-
men is de voorgenomen stichting van de
organisatie voor Europese samenwer-
king.

Weer diplomaat uit Kongo
uitgewezen

ABC. De ambassadeur van de Verenig-
de Arabische Republiek in Kongo heeft
opdracht gekregen het land te verlaten.
In een brief aan president Nasser.be-
schuldigt president Kasavoeboe er de
ambassadeur, Galeb van dat hij rebel-
len heeft gesteund en in complotten is
betrokken. Dit houdt volgens U.P. in,
dat de afgevaardigden van de V.A.R.
hulp hebben verleend aan de vroegere
premier Loemoemba die onlangs uit
Leopoldstad is ontsnapt. De Verenigde
Arabische Republiek is de vierde natie
die opdracht krijgt om zijn diplomatie-
ke staf terug te trekken, na Ghana, de
Sovjet Unie en Tsjechoslowakije.
Inmiddels zetten de politie en leger-
eenheden de speurtocht naar de ver-
dwenen premier voort, die volgens ra-
dio Moskou in bevriend gebied is ge-
arriveerd en buiten bereik is van Ko-
lonel Mobutu.

VERKIEZINGSSCHANDAAL IN
CHIGAGO

Het republikeinse nationale commi-
tee heeft gezegd, dat de verdwijning
van documenten betrekking hebbenda
op de presidentsverkiezingen in Ams-
rika, uit het stadhuis van Chicago het
bewijs is van een verkiezingsschandaal
in de staat Illinois dat zijn terugslag
zal vinden in de gi<<iele U.S.A. De pa-
pieren zouden gestolen zijn en men is
bezig met een onderzoek op grote schaal.

LIBERIAANS SCHIP OP DE ROTSEN
Een Liberiaans vrachtschip dat op

de rotsen liep in r/st meer van Michi-
gan, dreigt in stukken te breken.
Aan boord bevinden zich nog 15 be-
manningsleden en de vrouw van de
kapitein.

ONRUST IN ARGENTINIË
Enkele eenheden Argentijnse troepen

zijn in hun kazernes geconsigneerd na
een dag vol relletjes en demonstraties
in Buenos Aires.
Er werden verscheidene bommen tot
explosie gebracht. In Rosario. tweehon-
derd mijl van de hoofdstad, raakten
troepen in de kazerne, onderling slaags.
De onrust zou veroorzaakt zijn door
Peronisten. In Rosario trachtten veer-
tig man de macht in de kazerne over
te nemen. Er werd hevig machinegeweer
vuur gehoord. Peron zelf is nog steeds
in ballingschap.
Drie soldaten en twee officieren werden
gedood tijdens een gevecht in een ka-
zerne. De regeringsgezinde troepen zijn
de toestand meester.

WEEKDIENST 3 — 4DEC. 1960
Holl.-Binnen dr. H. Smits telf 43

WEEKDIENST 3 — 10 DEC. 1960
Haven dr. R. Kummer telf. 465
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JACHTCLUB

Heden 2-12 de film

"DE AVONTURIER VAN BEIROET'

met Jcan Claude Pascal en Juliette
Greco.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 2-12 slechts voor één
avond

"HOT ROD RUMBLE"
met Leigh Snowden en Richard Hartu-
mian.
Een avontuur met auto's die hachelijke
momenten «iet zich meebrengt.
Morgen 3-12 en overmorgen 4-12:
"THE PRIDE AND THE PASSION"

Holl.-Binnen heden 2-12: THE 7th VO-
YAGE OF SINBAD met Kerwin Mat-
thews.
Holl.-B3.Tnen morgen 3-12: GENTLE-
MEN MARRY BRUNETTES

De heer en mevrouw de Vries-Meyer
geven met grote vreugde kennis van
de geboorte van hun dochter

HENRIëTTE ELISABETH

Hollandia-Binnen 2 december 1960
Pantai-weg.

no. 34a

Geeft met Sint-Nicoltas
een (pocket) boek 1

Wij ontvingen weer een prachtige
collectie, ook kinderboeken

ltieiJfcENAA.fl
HAVENWEG

(schuin tegenover „Karel Doorman"
steiger) No. 299!)

Zeepaardje: Maandag 5 december 17.00
uur komt Sint Nicolaas. De kinderen
worden om 16.30 uur uiterlijk in ket
Zeepaardje verwacht.

no. 33a
Te koop: Scooter Dok IX, no. 4322.

no. 24a
Te koop: HOHNER-accordeon (80 bas-
sen) in zeer goede conditie f 400,—.
Nawijn. v. Oldenborghsk-. 711

no. 17a
Zaterdag 3 dcc. in het Sociaal Centrum
Hamadi, aanv. 19.00 uur, spannende to-
neelopvoering door Tobati jeugd. Entree
volw. f 1,50, kinderen f 0,75.

no. 41a
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Verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL TERLAAK

Voor de betere en attractieve surprises
blijft het adres

Winkelbedrijf E. F. SIKMAN - Hollandia-Binnen.
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