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Pro- Westerse troepen in Laos aan de
winnendehand

Uitwisseling van protesten tussen Rusland en Amerika
De Verenigde Staten hebben een pro-

testnota van de Sovjet-Unie afgew.ezen,
waarin werd gezegd, dat Amerika zich
mengt in binnenlandse zaken van Laos.

In de antwoord-nota van de Verenig-
de Staten wordt gezegd, dat de gehele
verantwoordelijkheid voor de aan de
gang zijnde gevechten in Laos op de
schouders van Sovjet-agenten in Laos
rust. De neta zegt verder dat de aan-
voer van wapens door de lucht met
Russische vliegtuigen direct geleid
heeft to* het lijden van het volk.

Ook wordt in de nota de beschuldi-
ging verworpen, dat de troepen van
generaal Phoemi Nousavang kortgele-
den zijn uitgerust met wapens, die z\j
voordien niet bezaten. De tanks, wapens
en ander materie»! waarmee de strijd-
krachten van generaal Phoumi strijden,
zijn vroeger verstrekt aan het konink-
lijke Laotische leger onder het Ameri-
kaanse pulpprogramma aan Laos.

De berichten over Vicntiane melden
dat generaal Phoumi Nousavang de he-
le stad onder controle heeft, en dat de
troepen van kapitein Lay zijn terugge-
trokken naar het noorden.

Een radio-uitzending van de linksen
meldde, dat de troepen van kapitein

Kong Lay 200 mijl naar het noorden
zijn teruggetrokken.

Autoriteiten in Vientiane schatten dat
er tijdens de gevechten 150 doden en
500 gewonden zijn gevallen. De troepen
van kapitein Kong Lay hebben 900
krijgsgevangenen gemaakt en meer
dan 1100 geweren in beslag genomen.

De radio-uitzendin;; van de rectitsen
heeft gemeld dat koning Savang Watha-
na zijn goedkeuring heeft gehecht aan
de nieuwe pro-westerse regering van
prins Bhoen Oem en deze erkend heeft
als de wettige regering van Laos.

Het communistisch Chinese nieuws-
agentschap berichtte, dat gisteren de
pro-communistische guerillatroepen
van de Patet Lao een aanval hebben ge-
lanceerd op Luang *" abang, de konink-
lijke residentie.
Deze inlichtingen zouden zij hebben ge-
kregen van radio-Patet Lao. Volgens
deze berichten zou de Patet. Lao Luang
Prabang hebben omsingeld en de mili-
taire stellingen in de omgeving daarvan
hebben, bezet. Volgens het Chinese
nieuwsagentschap heeft het oppercom-

mando van de Patet Lao opdracht gege-
ven om de guerilla-activiteiten te inten-
siveren.

Waarschuwing aan
Soekarno

Tengkoe Abdoel Rahman, de premier
van Malakka, heeft voor het parlement
in Kuala Lumpur de kwestie Nieuw
Guinea besproken.

Hij zei te hopen, dat het president
Soekarno van Indonesië geen ernst
was geweest, toen deze beweerde dat
Westelijk Nieuw Guinea Indonesisch
zou zijn nog voor het kraaien van de
eerste haan volgend jaar.

Rahman zei, dat de Indonesische re-
gering zich nog eerst terdege behoort te
bedenken, voordat zij tot drastische
stappen overgaat.
Hij zei te geloven dat het omstreden ge-
bied ook wel door vreedzame middelen
kan worden verkregen.

De premier ging aceoord met een op-
positievoorstel om een delegatie van
Malakka naar Nieuw Guinjea te sturen,
waarin alle partijen zouden zijn verte-
genwoordigd.

138 DODEN IN NEW YORK
Vrijdagmorgen beleefde de luchtvaart

het verschrikkelijkste ongeluk in haar
historie. In een sneeuwjacht boven
New Vork City kwamen twee passa-
giersvliegtuigen met elkaar in botsing.
Het waren een DC-8 straalvliegtuig van
United Airlines met 88 man aan boord
en een Superconstellation van T.W.A.
met 4"4 inzittenden. Beide vliegtuigen
maakten zich net gereed om te gaan
landen respectievelijk op Idlewild - en
LaGuardia Airport.

De DC-8 kwam terecht in een dicht-
bevolkte buurt van Brooklyn en zette
tien gebouwen alsmede verscheidene au-
to's in brand. De Conny viel op een mi-
litair vliegveld op Staten Island.
Het totaal slachtoffers bedraagt 138.

De enige overlevende van het straal-

vliegtuig, een jongen van elf jaar, die
in een sneeuwhoop terecht was geko-
men, is inmiddels aan zijn verwondin-
gen bezweken.

Meer dan 200 doden en vele gewonden
Droeve oogst van twee luchtvaart-rampen

Zaterdag was het 57 jaar geleden dat
de gebroeders Wright voor het eerst
met een door een motor voortbewogen
vliegtuig de lucht ingingen. Het was
echter geen dag om met Vreugde te her-
denken.

70 DODEN IN MüNCHEN.
De luchtvaart was nauwelijks beko-

men van de schrik over het ongeval in
New Vork toen een ander vliegtuigon-
geluk zaterdag, dood en verderf zaaide
in München.

Een tweemotorige Convair van de
Amerikaanse luchtmacht met twintig
inzittenden kwam kort na de start te-
recht op een volle tram in het hartje
van München. 25 passagiers in de bij-
wagen verbrandden levend als gevolg
van brandende benzine.
Totaal kwamen zeventig mensen om
het leven. Want ook vele voetgangers
werden door het vliegtuig getroffen. De
meeste inzittenden van het vliegtuig
waren leerlingen van de afdeling Mün-
chen van1 de universiteit van Maryland.

Later, weer op Idlewild Airport, kreeg
een DC-8 straalvliegtuig tegelijkertijd
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Te ManokwariKomteen staf van tien geolegen
Bevoorrading van mijnbouw- parties per helicopter

De staf van de Stichting Geologisch Onderzoek te Manokwari zal worden
uitgebreid tot in totaal tien geologen.Zij zullen opereren in drie groepen van,'
drie man onder leiding van Ir. d'Audretsch. Voor de bevoorrading van de geo-
logen in het terrein heeft de stichting twee Franse helicopters besteld. Het
gehele project wordt gefinancieerd door de EEG.
De voorzitter,van de Stichting Geo-

logisch Onderzoek, Dr. G. Zijlstra
heeft vorige week een bezoek aan Nieuw
Guinea gebracht. Deze Stichting Geo-
logisch Onderzoek heeft tot taak een
onderzoek naar ertsen in te stellen in
die gebieden van Nieuw Guinea die
door de NNGPM niet zijn onderzocht.
Dit exploratieproject zal voor de ko-
mende drie jaar gefin,ancieerd worden
door de Europese Economische Gemeen
schap en nu de fondsen beschikbaar
zijn is Dr. Zijlstra hier gekomen "om
zaken te doen", zo verklaarde hij.
De vaste staf van geologen die te Ma-
nokwari is gevestigd en nu bestaat uit
Ir. F.C. d'Audretsch en twee andere in-
genieurs zal worden uitgebreid tot in
totaal tien man, nl. drie ploegen van
drie man.
De leiding zal evenals in de afgelopen
anderhalf jaar berusten bij Ir. d'Au-
dretsch. In Nederland zijn reeds drie
geologen gereed voor vertrek. Een van
de punten die nu geregeld moesten
worden was hun huisvesting.

De Stichting zal het ondJerzoek ijn
eerste instantie doen uitstrekken over
een groo^ deel van hjet kustgebergte
van de Vogelkop, voor welk onderzoek
nu fondsen beschikbaar zijn tot eind
1963. De verdere financiering zal afhan-
kelijk zijn v;;n de resultaten die in de
komende drie jaar geboekt zullen wior-
den.

Dr. Zijlstra was het met ons eens
toen we opmerkten, dat dit laatste niet
geheel logisch was omdat ifet eventueel
ontbreken van delfstoffen in het kust-
gebergte van de Vogelkop nog niet wil
zeggen dat dan de grote rest van
Nieuw Guinea maar niet verder onder-
zocht zou moeten worden.
Voor de bevoorrading van de geologi-
sche parties heeft de Stï,dHing twee
Franse heficopters besteld van het type
Alouctte 2. Deze toestellen zullen het
eigendom zijn van de Stichting, maar
waarschijnlijk zal er met een lucht-
vaartmaatschappij een management-
overeenkomst worden gesloten voor de
exploitatie van de machines

Over de resultaten van het onder-
zoek dat in de afgelopen anderhalf jaar

onder leiding van Ir. d'Audretsch is uit
gevoerd, betrachtte Dr. Zijlstra grote
zwijgzaamheid.

„Ik zou wel het een en ander kunner)
vertellen", meende hij, „maar dat zou
misschien valse hoop wekken. Zodra
we werkelijk iets belangrijks gevonden
hebben zullen we dat algemeen bekend
maken. In de mijnbouw moeten we met
persmededelingen zeer voorzichtig zijn,"
aldus Dr. Zijlstra. Niet voor niets
luidt het Engelse spreekwoord: "A mine
is a whole in the ground with a liar
on top"

Nieuwtjes uit Nederland
Klarenbeek — Een kinderballonnetje

is er de directe aanleiding toe geweest
dat een Nederlands meisje uit Klaren-
}aui pMnoj^ag si uagep aazap uaa 3{aaq
een Zweed uit de provincie Smaland.
In mei 1949 liet een groep meisjes waar-
onder de Klarenbeekse ballonnetjes op
waaraan hun naam en dares bevestigd
waren. De ballon van het Nederlandse
meisje kwam in Zweden terecht waar
hij werd gevonden door een broer van
de Zweedse bruidegom. Deze laatste
schreef naar het onbekende meisje in
Nederland waaruit een briefwisseliHg
ontstond met bovengenoemd resultaat.

Eerste verkiezing voor
NG-Raad
Primeur voor Genjem

Vorige week hebben te Genjem, de
hoofdplaats van de Nimboran, ten zuid
Westen van Hollandia, de eerste ver-
kiezingen voor de Nieuw Guinea Raad
plaats gevonden. Het betrof de verkie-
zing van elf kiesmannen in het district
Genjem, welk district de hoofdplaats
zelf en enkele dorpen in de omgeving
omvat. In totaal waren er 560 kiesge-
rechtigden en twintig kandidaten.
De kiescommissie had plaats genomen
achter een tafel in een loods en de kie-
zers (mannen en vrouwen), meest Pa-
poea's, maar ook enkele Europeanen
Chinezen en Indonesiërs, gingen één
voor één naar binnen en fluisterden de
commissieleden de naam van hun kan-
didaat in het oor.
De kiescommssie bestond uit het dis-
trictshoofd van Genjem en twee dorps-
onderwijzers.
De loods waarin de verkiezing plaats
vond, had wanden die voor een deel
uit gaas bestonden. Het publiek toon-
de veel neiging om zich zodanig op te
stellen, dat het door het gaas heen de
uitgebrachte stem van de lippen van
te kiezers kon aflezen.
De politie werd dan echter steeds actief
met het argument dat de verkiezingen
geheim waren, welk argument door het
publiek als steekhoudend werd aan-
vaard.
Opvallend was de mate van begrip die
de bevolking toonde.
Dat de verkiezing een belangrijke ge-
beurtenis werd geacht bleek uit het feit
dat ieder op zijn paasbest gekleed was,
alsof men juist uit de kerk kwam.

Kindermodeshow in RKS
Aanvankelijk leek het er op dat de

modeshow, nu eens niet door de Huis-
vrouwen georganiseerd maar voor de
variatie door R.K.S., in het water zou
vallen.
De bedoeling was eigenlijk een heren-,
dames- en kindershow te geven, maar
voor de twe*e eerste groepen bleek hoe-
genaamd geen animo, zodat beslbten
werd alleen de kindershow doorgang te

doen vinden. Ook dit ging wat stroef
althans wal de opgave voor deelname
betreft. Eigenlijk was dit geen wonder,
immers de maand was wel zeer ongeluk
kig gekozen, de ouders vervallen door
de feestdagen toch al in grote uitgaven
en om dan nog aan een show te denken!
Desondanks was dat wat we op zater-
dagmiddag te zien kregen beslist wel
de moeite waard. De opkomst van het
publiek viel wel heel erg tegen maar
dat zal ongetwijfeld aan de AMC-jaar-
rit gelegen hebben.
Voor de strand- en schoolkleding be-
stond niet zon grote deelname omdat
later bleek dat de meeste moeders hun
kunnen aan de feestkleding hebben ge-
geven.
Droegen de strand-deelneemstertjes hun
twee-delige pakjes en zelfs miniatuur
bikinitjes op een even aanlokkelijke
wijze als hun grote zuster-mannequins
aan de Franse Rivièra en toonden de
schoolmeisjes hun eenvoudige - bfex
en daar slechts opgesmukt met een
randje en kantje - collectie van draag-
bare en toch snoezige schoolkleding, al
de vreugde en de uitbundigheid die de
decembermaand zo typeert, al de rijke
fantasie van de moeders manifesteer-
de zich in de feestkleding die voor én
publiek én jury een lust voor de ogen
was.
Het was al nylon wat de klok sloeg,
nylon in de mooidte tinten en nylon zo
lieflijk gegarneerd met lovertjes, parel-
tjes, ruches en strookjes. We worden
eentonig ais we zeggen dat de jury een
zware taak had. Het was dan ook na
veel rekenen en optellen dat de uit-
slag er als volgt uit zag:
Strandkleding:
Ie prijs - Marianne Vijsma, een lfyj
jarige strandkokette.
2e prijs - Emeralda Lefèber.
3e prijs - Yvonne Broers.
Schoolkleding:

Ie prijs - Emeralda Lefèber
2e prijs - Alma de Niet.
3e prijs - Netteke Knufman.
Feestkleding:

Ie prijs - Dorothea van Kuyk.
2e prijs - Judith Abbink.
3e prijs - Lincia van Kuyk.
Extra prijzen: Voor jongens en grotere
meisjes.
Schoolkleding:
Frank en Miei Lefèber
Feestkleding:
Margie Gehrfke en Alex Stok.

Niet onvermeld mag blijven dat de
meeste prijzen welwillend door Winkel
"Martens" waren afgestaan.

Verongelukt vliegtuig
gevonden

Een patrouille heeft de stoffelijke
resten gevonden van twee mannen, die
zijn omgekomen bij een vliegtuigon-
geluk, dat in de buurt van Mount. Ha-
gen in Australisch Nieuw Guinea ia
neergestort. Het ongeluk gebeurde j.l.
donderdag.
Het vliegtuig, een Northman van de
Mandated Airlkies, had een Australi-
sche piloot en een autochtone passagier.
Het vliegtuig werd gevonden op onge-
veer 1 mijl afstand van een missiepost.
De patrouille bereikte het vliegtuig gis
teren in stijl bergterrein.



HARDVOCHTIG
Het Britse liberale dagblad "The Gu-

ardïan" schrijft het volgende over de
kwestie Nieuw Guinea:

„De dappere poging die Tengkoe Ab-
doel Rahman heeft ondernomen om in
het geschil over Nieuw Guinea te be-
middelen, is in een mislukking geëin-
digd. Waarschijnlijk is er nooit enig

uitzicht op succes geweest. Ofschoon
Tengkoe, op grond ven mededelingen

uit "zeer gezaghebbende" bron. van de
Indonesiërs een houding van samen-
werking verwachtte, maakte hij reeds
voor zijn vertrek naar het Westen dui-
delijk dat president Soekarno, noch ge-
neraal Nasoetion, de twee die er het
meest op aankomen, geheel met zijn
plan instemmen.
Van Nederland heeft de Tengkoe een
concessie verkregen. Öe Nederiandse|
regering is nu bereid "haar politiek ;n
Nieuw Guinea aan het onderzoek en
oordeel van de Verenigde Naties te on-
derwerpen"; dit scheen te impliceren,
dat Nederland een commissie van on-
derzoek in het gebied zou toelaten.
Doch de Nederlandse minister van Bui-
tenlandse Zaken heeft er de nadruk op-
gelegd dat dit niet betekende, dat zijn

regering de Verenigde Naties over de
souvereiniteit zou laten beslissen. In-
middels heeft Dr. Soebandrio doen we-
ten dat het enige wat de Verenigde Na-
ties kunnen doen, het uitoefenen van
toezicht op de overdracht van Nieuw
Guinea aan Indonesië is.
Indonesië heeft, behalve met Neder-
land, met geen enkel lid van de Ver-
enigde Naties een werkelijk geschil, en
de Indonesische aanspraak op Nieuw
Guinea appelleert in zekere mate aan
anti-koloniale gevoelens zonder dat dit
overigens logisch is. want het is moei-
lijk in te zien waarom .een Indonesisch
bestuur over Nieuw Guinea minder ko-
loniaal zou zijn dan het Nederlandse.
Maar het bewind van president Soekar-
no over de eilanden die hij reeds be-
zit is zo chaotisch, dat zelfs vastbera-
den anti-imperialisten het hardvochtig
moeten vinden nog meer mensen aan de
grillen ervan te onderwerpen en daar-
om doet Dr. Soebandrio er. waarschijn-

lijk verstandig aan de Verenigde Na-
ties zo min mogelijk in het geschil met
Nederland te mengen.

Prof Van Baal ijvert voor
ethnologisch onderzoek

Prof. Dr. J. van Baal, oud gouver-
neur van Nederlands Nieuw Guinea
neemt een zeer actief aandeel in voor-
bereidende besprekingen die zouden
moeten leiden tot een grootscheeps eth-
nologisch onderzoek van de bevolking
van Nieuw Guinea. Nu belangrijke de-
len van de Papoea-bevolking hun oor-
spronkelijke levenswijs nog niet heb-
ben laten varen, zouden ongeveer veer-
tig ethnologen een onderzoek moeten
instellen naar de verschillende aspec-
ten van de autochtone samenlevingen.
Het ligt in de bedoeling voor dit onder-
zoek Amerikaanse fondsen aan te trek-
ken. Verscheidene Amerikaanse weten-
schappelijke instellingen zouden inte-
resse voor dit plan hebben getoond.

Nieuws uit SORONG
TOERISTEN

Op 8 en 9 december j.l. waren de (in-
middels weer naar Nederland terugge-
keerde) DC-8 toeristen te Sorong, en wel
als gast van de NNGPM. Het gezelschap
arriveerde op 8 december 's middags
op het vliegveld Jefman, waar de Al-
gemeen Vertegenwoordiger van de NN-
GPM, Dr. H.H. Brons en voorts Mr.
H.P. Jongbloed en Drs. P. van Oosten
(laatsgenoemde namens het Binnen-
lands Bestuur) ter begroeting aanwezig
waren.
Bij de steiger te Sorong zorgden niet
minder dan 150 land- en zeeverkenners
voor een grote show.
Ten huize van de Algemeen Vertegen-
woordiger had 's avonds een grote re-
ceptie plaats, waar de gasten uit Ne-
derland ruimschoots gelegenheid had-
den om met al dan niet gelijkgestem-
de Nieuw Guinese ingezetenen in con-
tact te komen. Men zag er Leo Brunt
uiteraard in gesprek met de voetbal-
lers, Mevr. Keyzer met de huisvrou-
wen, de heer Van Thiel met de werk-
gevers en de vakbondsleiders met hun
Sorongse confraters.
Eerst ver na het officiële sluitingsuur

verlieten de laatste gasten deze zeer ge-
animeerde receptie.
In de vooravond was er voor de heer
Brunt een speciale voetbalwedstrijd
terwijl de padvinders de heer Volk-
maars aan een kampvuur mochten be-
groeten.
De volgende ochtend bezichtrgde een
deel van het gezelschap Sorong per he-
licopter vanuit de lucht. Een ander deel,

waaronder de vakbonds- en bedrijfs-
leiders bezocht de Scheepswerf "Karim"
van de heer E. van den Bos waarover
zij zich zeer enthousiast betoonden. Ve-
len zagen verder de leprozerie. De he-
ren Aler en Roemers werd op een ge-
geven moment de trek naar het water
te machtig. De President Directeur van
de 16.000 man grote KLM en de voor-
zitter van het 500.000 leden tellende
NVV namen dan ook een buiten het

programma vallende duik in zee. De-
zelfde middag vertrok het gezelschap
naar Manokwari.
DIPLOMAAT

De aan de Nieuw Zeelandse ambas-

sade te Canberra verbonden Mr. Weird
arriveerde in Sorong met het vliegtuig

waarmee de DC-8 toeristen vertrokken.
Het doel van zijn informeel bezoek was
om inlichtingen voor zijn regering te

verzamelen met betrekking tot de po-

litieke situatie h.t.l. 'S Avonds had hij
ten hluize van het HPB van Sorong ge-
legenheid om tal van autochtonen te
cntmoeten. Reeds op 10 december ver-
trok de heer Weird weer uit Sorong.

KIESKRINGEN
De onderafdelingschef van Sorong

I-vis aan huis een circulaire doen
bezorgen, waarin de indeling van de
stad Sorong wordt bekend gemaakt met
het oog op de komende verkiezingen.
De deels Europese wijken "Zeeweg en
Heuvels" en Remoe-Noord, blijken
slechts resp. 5 en 6 kiesmannen te mo-
geji opleveren.
De zeer overwegend autochtone wijken
Boswezen en Remoe-Zuid mogen resp.
8 en 10 kiesmannen afvaardigen en de
overwegend Indonesische kieskringen

kampong Baru en Klademak resp. 11
en. 6.

Het landelijk geheel autochtone ge-
deelte van het district Sorong mag tien
kiesmannen aanwijzen.
Naast het bestuursdistrict Sorong dat
dus 56 kiesmannen zal moeten opleve-
ren, omvat de onderafdeling nog drie
andere districten die gezamenlijk 100
kiesmannen zullen kiezen. Hoewel de
kandidaatstelling daar zeer spoedig zijn
beslag zal moeten krijgen, kan nog niet
van veel activiteit bij de bevolking wor-
den gesproken.
PARTIJ

De heer Majalibbit, tot dusverre lid
van de eerste op Doom opgerichte par-
tij (Sama2 Manusia) heeft zich uit die
groepering teruggetrokken. Hij heeft nu
de PPRA (Partai Politik Radja Ampat)
opgericht.
We komen hier nog nader op terug.

Korte berichten
Verenigde Staten - In San Antonio is
een 4-jarig meisje, dat bij een brand
ernstige brandwonden had opgelopen
door drie Amerikaanse militairen gered.
Acht chirurgen hebben ongeveer 2700
em2 huid van de drie militairen over-
geplant op het lichaam van het zwaar
gewonde meisje. De specialisten had-
den verklaasd dat dit de enige manier
was om het kind te redden.

Verenigde Staten - Na vijf jaar is een
in Florida gepleegde gruwelijke dub-
bele moord tot een oplossing gekomen.
Een Amerikaanse rechter had twee be-
roepsmoordenaars gehuurd om een echt
paar uit de weg te ruimen dat te veel
wist van onoorbare praktijken die hij
in zijn ambt had verricht. Het echt-
paar werd door de moordenaars mee
naar een strand gelokt en aldaar over-
meesterd en geboeid. Vervolgens wer-
den de slachtoffers met ankerkettingen
verzwaard uit een roeibootje in zee
geworpen.

Italië - In Bologna is een jonge vrouw
in een abattoir geopereerd. De zeldza-
me operatie was bedoeld om hormonen
producerende hypofyses van drie vers
geslachte kalveren over te planten op
de vrouw, die aan een accuut hormo-
nengebrek leed. Deze klieren verliezen
het grootste deel van hun werking bin-
nen een of twee minuten nadat het dier
is gedood. Om die reden moest de pa-
tiënt zo dicht mogelijk bij de slacht-
plaats van de kalveren zijn.. Het gehele
proces van het slachten van het kalf
tot het overplanten van de klier duur-
de ongeveer 40 seconden.

Verenigde Staten - De invoer van West;
Europese auto's naar de Verenigde Sta-
ten heeft in 1959 een hoogtepunt be-
reikt. Van de ruim 650.000 nieuwe auto's,
die naar de Verenigde Staten werden
verkocht, kwam 1/3 uit Engeland en
1/3 uit West Duitsland, 170.000 uit
Frankrijk, 46.000 uit Italië, 27.000 uit
Zweden en 4000 uit Japan. De uitvoer
van de Ajnerikaanse wagens heeft se-
dert 1956 een teruggang te zien gege-;
ven en heeft slechts een vierde van de
waarde van 'de invoer.



twee lekke banden tijdens de landing.
Wonder boven wonder liep dit goed af
en alle 110 passagiers konden veilig uit-
stappen.

Amerikaanse luchtvaart autoriteiten
zijn bezig met het onderzoek naar de
oorzaak van de botsing van vrijdag en
de uitkomst van het onderzoek zal er
vermoedelijk toe bij kunnen dragen om
de controle op vluchten met straalvlieg-
tuigen te verscherpen en nauwkeuriger
te maken.

Reeds geruime lijd gingen er in Ame-
rikaanse luchtvaartkringen stemmen op
die waarschuwde tegen de gevaren
van het z.g. "optasten" van vliegtui-
gen boven of in de nabijheid van een
wereldstad als New! Vork bij slechte
I'andingsr.ondities.

Het gebeurt vaak dat er urenlang
tientallen vliegtuigen boven elkaar
achtjes draaien om te wachten op het
landingssein. Dat een vergissing in
hoogte- of koersopgave hierbij fatale
gevolgen kan hebben zou uit het onder-
zoek naar de ergste catastrophe in de
luchtvaartgeschiedenis kunnen blijken.

I BEKENDMAKING MET BETREKKING TOT DE KANDIDAATSTEL-1
LING EN DE VERKIEZING VAN KIESMANNEN TEN BEHOEVE VAN DEJ
VERKIEZING VOOR DE NIEUW-GUINEA RAAD IN KIESDISTRICT I.

Met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de leden van de Nieuw
Guinea Raad wordt het volgende bekend gemaakt.
In de periode van 22 december 1960 tot op de dag dat de Kiescommissie B
zitting zal houden in de respectievelijke Kieskringen heeft de Kandi-
daatstelling plaats.
Op de dag dat de Kiescommissie op de plaats waar de verkiezingen ge-
houden zal worden komt, kunnen tot een uur voor het begin van verkie-
zing nog kandidatenstaten ingediend werden bij de Voorzitter van de
Kiescommissie.
De Kandidaatstelling in een bepaalde Kieskring kan slechts geschieden van
en door hen, wier namen voorkomen op de kiezerslijst van genoemde

H Kieskring.
De Kandidaatstelling geschiedt door indiening bij het Districtshoofd van

kandidatenstaten met een opgave, bevattende naam, voornaam en woon-
plaats van de kandidaat. Een opgave mag slechts de gegevens van 1 kan-
didaat bevatten en dient ondertekend te zijn door tenminste 5 kiesgerech-

tigden. Indien de opgave voldoet arm de gestelde eisen accepteert het Dis-
trictshoofd deze en geeft daartoe een bewijs van ontvangst af.
De data waarop de verkiezingen plaats vinden zijn als volgt:

I Kajupulu 9-1-1961 XI Babrongko 11-1-1961
II Tabati 10-1-1961 XII Ja«onde 12-1-1981
111 Nafri 11-1-1961 XIII Norokobo 10-1-1961
IV Skou Mabo 13-1-1961 XIV Sentanistrip I 11-1-1961
V Joka 9-1-1961 XV Sentanistrip II 12-1-1961
VI Ajapo 9-1-1961 XVI Waibronwai 12-1-1961
VII Aseibesair 10-1-1961 XVII Ormuiketjil 9-1-1961 JP
VIII Pujohbesar 11-1-1961 XVIII Dormena 10-1-1961
IX Ifarbesar 9-1-1961 XIX Depapre 11-1-1961
X Ifarketjil 10-1-19S1 &M

In deze plaatsen vindt van 09.00 tot 14.00 uur de verkiezingsbijeenkomst
plaats voor de eventuele verkiezing van kiesmannen aan de hand van de

I ingediende kandidatenstaten.
Kandidatenstaten worden op ruime s«haal in de Kieskringen verspreid en 1
zijn eveneens verkrijgbaar op de districtskantoren. S

V
DIT KIND

KERSTSPEL van D. van der Stoep opgevoerd door leerlingen der Paulus-
school dinsdag 20 december, achter de Pauluskapel.

Bü slecht weer in de MULO-ZAAL. AANVANG 20.15 UUR.
3150

BOEKHANDEL Bij de Afdeling Algemene Economi-
"GEßß. TERLAAK" sche Zaken (Dok II) kunnen 2 admini-

heeft een beperkte voorraad ontvangen stratieve krachten op uurloon worden
van: geplaats.

"Uit het land der Flamboyants"
"Indische Volksverhalen" _ ~"De oude wijze Kakatoe" IfCOChfyCS
"Vanishing Prairies" van Walt Dis-
ney en nog vele andere boeken, w.o Zeepaardje: Dinsdag 20/12 aanv. 20.30
Kookboeken van KEYNER. uur filmvoorstelling "Auto maniakken"

3259

II |
In verband met stockopname zullen de magazijnen van

de r%l ■*^ ■ !▼■ W r\l. W - gesloten zijn

van 25 december t.m 31 december 1960. Bestellingen
kunnen worden geplaatst t.m 21 december 1960.

Kantoor en kassa blijven normaal geopend.

Vervolg van pag 1

Het voeren van KERST- en NIEUW
JAARS-GESPREKKEN met Nederland
kan geschieden op de volgende dagen:
21 Üm 24; 27 t/m 31 deecmber 1980, en
2 t/m 3 januari 1961.

Kosten: f 10,50 per gesprek van 3 mi-
nuten. Verlenging NIET toegestaan.

.??7mprogratn!iia
ORIËNT THEATER

vertoont heden 19/12 en morgen 20/12
"TROMMELV/ÜUR OP MONTE

CASINO"
met Joachim Fuchsberger, Elma Karlo-
wa en Wolfgang Preiss. Hard, realistisch
waar! Duitse valschermjagers - geal-
lieerd luchtoffensief - doorbraak vanuit
Rome naar Zuid Duitsland - de gehele
wereld kent de tragische lijdensgeschie-
denis uit de Tweede Wereldoorlog van
het beroemde Italiaanse klooster "Mon-
te Casino".
Sentani morgen 20/12: "TWILIGHT FOR
THE GODS" met Rock Hudscn.

Haven: Tegen de Kerstdagen een I
bijzondere film: THE NUN'S STORY. |

REK THEATER
vertoont heden 19/12 voor het laatst de
film "THE BOOTS OF HEAVEN"
met Errol Flynn, Juliette Greco, Eddïe
Albert en Orson Welles.

Een film die U beslist moet zien. Mis
deze dag niet. Heden voor het laatst in
REK.
VERWACHT IN REK "INDIANEN
MOED*' in cinemascope.
RËX Hollandia-Binnen vertoont heden
de film: "THE WILD NORTH".

\Udt buuUie**
Den Haag Een aantal economen kwa-
men tijdens een vergadering van de
Vereniging voor Staathuishoudkunde
tot de conclusie dat het Nederlandse
loonpeil in verhouding tot het buiten-
land te laag is. ("In matters of business
the Dutch ask too miuch and pay too, Mttle).
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