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Tweede Amerikaanseruimtevaart s
geslaand

Captain Grissom moest 25 meter zwemmen
Capsule

De Amerikaanse captain Virgil
Grissom werd gisteren de derde
ruimtevaarder van de wereld, toen
hij na een vijftien minuten duren
de tocht door de ruimte, veilig in
de Atlantische Oceaan landde.
Hij werd door een geweldige Red
stone-raket tot. op een afstand van
ongeveer 185 km van de aarde ge-
bracht. Captain Grissom, die 35
jaar oud is, legde een afstand van
ongeveer 5000 km af en bereikt i
bij zijn daling een snelheid van

meer dan 8000 km per uur.
Hij doorstond het elfvoudige van
de'zwaartekracht en was geduren-
de vijf minuten gewichtloos.
Door een defect in de opvangapparatuur
moest Captain Grissom, nadat hij in de
Oceaan terecht gekomen was. ongeveer
25 meter zwemmen voordat hij door
een helicopter ler hoogte van de Ba-

harna-eilanden werd opgepikt.
Een andere helicopter Het de capsule

waarin d» ruimtevaart was gemaakt
en waarin zich alle gegevens over de
reis in de ruimte bevonden weer in «--
vallen. De capsule zonk te diep om op

nieuw op.epikt te worden en zal door
duikers geborgen moeten worden.
Captain Grissom had een brede lac 1

zijn gezicht toen hij het vliegkamp.
schip Randolph bereikte en toen hij
per telefoon door president, Kennav
werd gefeliciteerd.
Gedurende de vlucht kon Grissom do..r
het. venster van de capsule naar buit 1

kijken en hij verklaarde dat het u * ■

zicht zo boeiend was, dat hij bijna ver-
gat om het werk te doen dat nodig wr.
om de vlucht tot een goed einde te
brengen.
Later berichtte hij vanuit zijn capsule,
dat hij het goed maakte en dat alles vol
gens plan verliep. Hij was niet in _
om herkenningspunten op aarde 't*
vinden, zoals commander Sheppard vooi
hem had gedaan.
De leider van het ruimtevaartprojeci
verklaarde, dat Grissom zijn tocht op
beheerste en kalme wijze had volbracht.
Hij heeft de capsule een wenteling la-
ten mak' ;.i stelde drie raketten
in werking' on. de daling naar de aarde
af te remmen.
TEGENVALLER
Het verlies van de capsule was cci
zware tegenvaller voor de wetenschap?
mensen ; n de „Aeronautics and Spac,
admini...v;.tion", die er op hadden ge-
rekend vaardevolle gegevens te krijgc^
uit de film die tijdens de vlucht v/ai

gemaakt en uit de verschillende in-
strumenten die zich aan boord van het
ruimtevaartuig bevonden.

Daar vannacht - zoals tegenwoordig zo
vaak gebeurt - de electriciteit .'oorzie-
ning in het bovengeUeelte van de Oran-
jelaan onverwachts werd ondc-broken,
met het gevolg dat ons bedrijf zes uur
lang was lamgelegd, kan de. Nieuw
Guinea Koerier tot omse spijt vandaag
niet in het gebruikelijke zaterdag-for-

Siraat verschijnen.
De uitgev~*s.

Steeds meer ga vechtenin Tunesie
Veiligheidsroodbijeen

' . ■... ■-'-. ;

De Veiligheidsraad is in rpoedzii-
ting bijeengekomen om de sitm'ie
rond de Franse Marineb .sis Biz.?-

-a in Tunis te bespreken. Toen de
vergadering geopend was, bescnal
tigde de Tunesische afgevaardigd_"
Monly Slim de Fransen er van r. i
palmbommen buiten de basis Bi
zerta te hebben gebruikt De Tu-
nesische afgevaardigde had toe-
stemming gekregen om in de R _ad
zitting te nemen en aan het debit
deel te nemen; evenwel zonder he.
recht om. te stemmen want Tunis
is geen lid van de Veiligheidsraad
De Franse afgevaardigde verklaar
de dat er zo spoedig mogelijk eer.
staakt het vuren rond Bizert >

moest worden afgekondigd.
Inmiddels worden de Tunesische troe-
pen rond de, Marinehtasis, die in g'-

vechten zijn gewikkeld, versterkt. De
Tunesische regering heeft een verzoek
aan de UNO gericht om het contingent
Tunesische troepen dat deel uitmaakt
van de UNO_strijdmacht Uit Kongo te
mogen terugtrekken.
Naar wordt bericht heeft Tunesië mo-
menteel meer dan 3000 mïVtairen ;n
Kongo.
Tunesië heeft steun aangeboden gekre-
gen van Marokko, de Algerijnse op-
standelingen, de Malifederatie, Saoudie
Arabic en de Verenigde Arabische Re-
publiek.
De Tunesische president Eourguib..
heeft de Sovjet Unie teleg alisch be-
dankt voor de Russische boodschap vai
solidariteit en steun. Men neemt- aan
dat reeds Algerijnse opstandelingen ge-
reed staan om zich bij de Tunesische
troepen aan te sluiten..United iPré-S International., yerrteemt
uit Tunis, dat Franse paracimti.' ten een
grootscheepse aanval zijn begoanen op
de Tunesische militaire stelïkigèn in de
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Baron van der Feltz repliceert
Ergernis over toon van betoog van afge-

vaardigde Gosewisch
„Hier was een rancuneus
hoofdambtenaar aan hetwoor

In zijn antwoord op de overvloe-
dige critiek die door enkele raat-s
l.den in de avoacvergadering vat.

maandag jl. was geuit, ging de di-
recteur van F.iitncien allereer-t
in op de toon van het betoog v_'i

afgevaardigde Gosewisch.
De heer Van de. Feltz verklaard \
dat hij de heer Gosewisch pas ui
de Nieuw Guinea Raad had leren
kennen en in die korte tijd waar-

dering voor hem had opgevat. De
heer Gosewisch had namejijk
steeds blijk gegeven van wijafïeid,
gematigdheid en bezonnenheid,
van een mild en veistandig oor-
deel, zoals dat past bij een man
met rijpheid en levenservaring.
De heer Van der Feltz vervolgde:
Des te meer heb ik verbaasd ge-
staan over de toon van zijn rede-
voering. Niet zozeer over de in-
houd, (want het personeelsbeleid
van het Gouvernement is aller-
minst vlekkeloos), maar vooral
over de toon.
Van een spreker in deze hoge ver-
gadering, die geen verkiezingsbij-
eenkomst is, had ik iets anders
verwacht, aldus de heer Van der
Feltz. Meer begrip voor het feit
dat het Gouvernement met name
op het terrein van het personeels-
beleid nog steeds moet roeien met
de riemen die het niet heeft.
De heer Van der Feltz vervolgde
dan: Neen meneer de voorzitter,
hier was niet de geachte afgevaar-
digde de heer Gosewisch zelf aan
het woord. Hier was een buiten-
staander aan het woord: een man,
vervuld van bitterheid en rancune,
een man die van deze begrotings-
behandeling heeft misbruik ge-
maakt om onlust-gevoelens over
gefrustreerde persoonlijke ambi-
ties af te reageren in destructief

Radioprogramma
Zaterdag 22 juli 1961 (49,42 meter)
20.00 uur: Klok, programma-overzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Actualiteit of gr.muziek; 20.30 uur:
RONG-box 505; 22.00 uur: Lita Roza.
zang; 22.10 uur: Island International
Club; 22.40| uur: Zuid-Amerikaanse
klanken doar Rico's Creole Band; 22.50
uur: Nieuws in het kort: 23.00 uur:
Sluiting

Zondag 23 juli 1961 (30,8 meter)

09.00 uur: Programma-overzicht. 09.05
uur: Protestantse Kerkdienst; 10100 uur:
John Hendrik en Marcel Wittrisch
zingen aria's uit opera's van Robert
Stolz; 10.15 uur: Ouvertures van Franz
von Supp^ door het Londens Philhar-
monisch orkest olv. Georg Solti; 10.30
uur: Nieuw op 45_toeren; 11.15 uur:
Vier Slavische dansen (DvorakV door
he. Symfonieorkest van Indianapolis
olv. Fabian Savitsky; 1135 uur: Jan
Willem Hofstra bespreekt het toneel-
stuk ~De Kaukasische Krijtkring van
Berthold Brecht; 11.43 uur: The Fohtane
Sisters; 12..0 uur: Klok, M&tr0pc4e_
orkest olv. Dolf van der Linden; 12.30
uur: „Voor de jeugd" door tante Ditty
Zwollo; 12.50 uur: De Spelbrekers: 13.00
uur: Nieuws; 13.15 uur: Willy Schobben
en zijn tango-orkesjt; ' 13.25 uur: Yves
Montand, zang; 13.35 uur: Om en om.
de orkesten van Bert Kampfert en Max
Greger; 14.00 uur: Sluiting.

(49,42 meter)
20.00 urr: Klok, programma-overzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Actualiteiten of gr.muziek; 20.30 uur:
Selectie uit de operette „Der Bettelstu.
dent" van Karl Mïllöcker, solisten, koor
en orkest olv. Kurt Richter; 21.00 uur:
„Alles op wieltje*.", klankbeeld -over
ons nationale vervoersmiddel, de fiets.
Samenstelling S. de Vries Jr.;21.35 uur:
Roy Eldridge en zijn orkest; 21.45 uur:
Katholieke avondoverdenking; 22.00 uur
Over na£|r studio X. ..... Bob Meijer in-
troduceert Harry Belafonte; 22.35 uur:
Duke Ellïngton en Johnny Hodges;
23.-or,üuf: Sluiting.

In Centrale Bergland
Nieuw-Zeelanders vonden

goud
Naar ons van de zijde van het

Commissariaat Openlegging Berg-
land werd bevestigd, hebben de
leden van de Nieuw Zeelandse ex-
peditie die vorige maand tever-
geefs een poging hebben gedaan
om de Carstensztoppen te beklim-
men, in de nabijheid van dat ge-
bergte enig alluviaal goud gevon-
den. Men voegde er echter aan
toe, dat het geen grote vondst be-
trof. Zoals destijds ook in het ge-
bied van de Digoel het geval was,
gaat het om goud-korreltjes die
door de bergrivieren worden mee-
gevoerd. Het is nog niet bekend,
waar zich de oorsprong var deze
„goudstroomp_es" bevindt.

sarcasme en negativisme, zulks or—
der het mom var. behartiging van
het algemeen betang.
DELOVAAL HOOFDAMBTENAAR
De heer Van der Feltz was van mening,
dat de heer Gosewisch, toen hij zich
als volksvertegenwoordiger te Hollan-
dii' over het personeelsprobleem oriën-
teerde, in verkeerde handen was ge-
vallen, zodat hij, j-onder het te willen.
dv spreekbuis wa geworden van een
door onzuivere motieven gedreven de-
loyaal èn oncrllegi. al hoofdambten, ir.

Het is ook bijzonde> betreurenswaardig
dat Nederlanders die, dat moeten we
toch vooropstellen, naar dit land zijn
gekomen om de Papoea's iets te leren,
dat dergelijke Nederlanders een derge.
lijk voorbeeld van stijlloos en onwaa ■ .
dig optreden geven, meend "de h°er
Van der Feltz.
Verschillende autochton leden van de
Raad zouden zich eveneens hebben . .
ergerd over de toon en de s-.ijl van d.
redevoering van de afgevaardigt'.
Gosewisch.

De heer Van der Feltz zei echter niet
toe te wilen geven aan de neiging tot
geprikkeldheid, die door unfaire critiek
zo gemakkelijk in de hand wordt ge
werkt. Hij verklaarde er namelijk va.
overtuigd te zijn, dat de afgevaardigde
Gosewisch bewogen was door een op
rechte bezorgdheid voor het lm van be-
paalde groeperingen in deze samenle-
ving, groeperingen, waarvan de heer
Van der Feltz me* de afgevaardigde
Gosewisch van mening was, dat zij in
het verleden tekort waren gekomen.
Nadat hij aldus uiting had gereven aijii
zijn ergernis over de toon vai de dodr
de afgevaardigde Gosewisch geleverd:
critiek ging hij over tot de beantwoor-
ding van de door de Raadsleden %i-
-maakte opmerkingen en de gesteld^
vragen.
(Daar ons blad vandaag onverwacht
kleiner is dan gewoonlijk, moeten we
dit deel van het antwoord van de heer
Van dei' Féltz tot maandag bewaren
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Glaasje: Weet je wat het eerste

was wat sergeant Meyers
uitriep ?

Flesje: Eerst AMSTEL BIER en
dan pas praten !



”NieuwGuinea,geweldiglandinbeweging”Enthousiast filmer Keert naar USA terug
Na drie maanden filmopnamen gemaakt te hebben voor de docu-

mentaire: "Nieuw Guinea op weg naar zelfbeschikking", zijn de
Frans-Canadese cineast Roger Blais en zijn Amerikaanse camera-
man, Franco Romagnuli, van plan om a.s. maandag uit Hollandia
naar Amerika terug te keren. De heer Blais die we naar zijn indruk
ken vroegen toonde zich zeer gefascineerd door Nieuw Guinea. Hij
verwacht dat zijn film een realistisch beeld zal geven van een "ge-
weldig land dat overal in beweging is gekomen".
Als de gedelegeerden van de UNO mijn film gezien zullen hebben,
dan hoop ik dat ze weten waarover ze spreken, zo verklaarde hij.
De heer Blais legde de nadruk op het

realistische karakter van zijn filmop-
namen; ze waren zelfs realistischer da"
eerst de bedoeling was geweest, zo zei
hij. Dit was gekomen, doordat het ge-
durende de afgelopen drie maanden,
waar hij ook kwam in Nieuw Guinea),
voortdurend geregend had. De meeste
opnamen waren daardoor bij regenach-
tig weer gemaakt, maar aldus de heer
Blais, de toeschouwers zullen van de
regen zelf weinig merken. Om regen
op een film te krijgen moet namelijk
achterbelichting worden toegepast en
daar had men in de kampongs waar
men werkte niet de apparatuur vooi
Het gevolg isj, dat men nu op de film
alleen de resultaten van de regenval
zal zien: druipend nat landschap en
natte mensen.
Het resultaat zal opmerkelijk zijn, al-
dus de heer Blais. Daar de film een
beeld moet geven van de ontwikkeling
die zich in Nieuw Guinea afspeelt.
spreekt het bijna vanzelf, dat er ge-
zocht is naar voorbeelden van onge-
repte Nieuw Guinese culturen, van
waaruit dan later de moderne ontwik-
keling in beeld wordt gebracht. De
heer Blais blijkt met name door die
ongerepte cultuur gefascineerd te zijn
en dan vooral door het kunstzinnige
element daarin. Hij heeft o.a. gefilmd
in de Asmat en in de Mimika.
KUNSTENAARS

De Asmatters behoren tot de groot-
ste kunstenaars van de hele wereld,
zo verklaarde hij. De Mimikanen noem
de hij geboren acteurs, voor wie het
leven een spel en het spel hun leven
was.
Ook de kunst van de Waropen hart
hem geboeid al was deze veel meer aan
gebruiksvoorwerpen gebonden dan die
in de Asmat.
De grote Waropense kampongs met hun
duizenden inwoners in huizen op palen
boven de modder vond hij een uniek
object om te filmen. De moderne ont-
wikkeling had hij gevonden in Fak_
Fak ;dat averigen. ook interessant was
wegens zijn grotendeels Islamitische
karakter); Sorong, waar hij graag „de
best voorziene winkel van het land"
(kennelijk de voormalige ClVOjt, had
willen filmen omdat de autochtonen
zich daar net als a lle andere mensen
in een moderne winkel gedroegen. Hij
beschikte echter niet over de vereistebelïchtingsapparatuur voor een binnenopnaroe;. Manokwari waai- de econo-
mische activiteiten een gunstige indruk
hadden gemaakt maar waar hij ook

getroffen was door de onzekerheid on-
der de Europeanen; Biak met zijn in-
ternationale luchthaven en tenslotte

Hollandia met zijn belangrijk, politieke
ontwikkeling,, waar hij opnamen van
de Nieuw Guinea Raad had gemaakt.

VOORLICHTING.
Van de week zagen wij ergens «en

fijne gedachte in drukvorm.
Niet zo maar een van "Stel niet uit tot
morgen wat je vandaag toch ook niet
kan doen", maar een beetje een ruwe.
En we houden van het ruwe, in woord
en geschrift, dat weten jullie.
Hier is-tie dan:
LORD, HELP ME TO KEEP MV
BIG MOUTH SHVT UNTIL I
KNOW WHAT 1 AM TALKING
ABOVT"
Of te wel in algemeen beschaafd:
"Here, laat mij toch eens mijn grote
mond houden, tot ik weet waarover ik
praat."
Een fijne gedachte, vinpen wij, waar-
over wij een tijd hebben liggen medi-
teren.
We gaan er zelfs wat mee doen; wij
gaan aan deze gedachte ruime bekend-
heid geven, zoals dat heet.
We willen namelijk mooie kaartjes la-
ten drukken met deze diepe tekst er
op.
En we zullen van deze kaartjes een
aantal op zak steken als; we. weer te-rug moeten naar het land tussen hemel
en moeras.
Want dan mpetc^i we weftr a|He_fl<<|moeizame-gesprekken voeren. met alterlei weters Dat zit er dik in.

Maar met zon kaartje kunnen we wat
terug doen; hoeven we niet met onze
Vrijbuitermond vol Vrijbuitertanden testaan.
Als zon sprekert de Papoea effe lo-
gisch, psychologisch, antropologisch en
geofysisch belicht heeft, en dan met
trillende stem om onze ervaren tro-
pische mening vraagt, zullen wij licht
geërgerd hem het kaartje overhandi-
gen.
..Lord. help me to keep my big mouth
shut ....."
Cru, aceoord; dat vinden wij ook, maar
wel afdoende.
Zo zijn we nu eenmaal geworden door
de loop der tijden heen
Neem nou eens bijvoorbeeld wat er in
«ie Raad over de voorlichting gezegd is.
Allerlei woordvoerders, allerlei menin-
gen ...
Wij kunnen er geen touwtje aan vastknopen, want allemaal hebben ze welergens gelijk. Maar waar?
Ook wij vinden "PENGANTARA" vol-strekt onleesbaar en waren het dus in
eerste instantie helemaal eens met desprekert die zei dat "PENGANTARA"een harde reclamejongen van node had.die het allemaal lekker wist te bren-gen. Zoals wijzelf het iedere zaterdag
weer effe lekker brengen.
■Jtf. zeggen we dan, da's" waar; maarweer wat later lezen we in een boekievan de UNO dat je juist bij onderont-
wikkelde volkeren niet als een reclame jjongen vo-riichtii-g moét dc^Want dat d'aloude autochtonen dat nietpruimden. Wat dan wel schreef deschrijvert wijselijk ook nietWe zouden met Toon Hermans vertwijleid willen uitroepen: „Waar moet demens dan de oplossing zoeken ? ? ? ?Want we herinneren ons altijd nog hetgebaartje waarmee Pietje Roemwapsa
de "Pengentara" op de grond smeet, almompelend "Kit'ong soe tahoe".
Wart_tie precies al wist bleef echterook in het biakse hoofdje verborgen.
We bedoelen maar, je hebt zo weinighouvast ....
De jongens van Merkelijn kunnen tochmoeilijk als devies gaan voeren "Kiit'_
ong soe tahoe". Want dan zouden zëwel naar hun woonsteden kunnen terugkeren..
Maar juist, voor deze jongens, na allekritiek, ook vrijblijvend een fijne ge-
dachte. Van ene. meneer Roda.
„De ene helft van de mensheid drukt
zich verkeerd,..uit en de andere helft
begrijpt dat verkeerd."
Daarom^: .gewoon^doorgaan, n.i.als i;w

VR-JBUITÉIf.

SNELLE ONWIKKELING
Het land is in ontwikkeling, aldus de
heer Blais. Vooral op politiek en .soci-
aal gebied en in mindere mate in eco-
nomisch opzicht.
Hij verklaarde getroffen te zijn doorde alom aaAwezige onderwijsfaciliteiten
waarvan zijns inziens een grote invloed
moest uitgaan.
Hij zag echter een schaduwzijde
aan deze ontwikkeling, nl. dat er

(Vervolg oppas. 4)



omgeving van Bizerta.
Een bombardement door vltegtul^jé.i
van de Franse luchtmacht maakt het
kanaal dat Bizerta met de zee verbindt
vrij voor Franse oorlogsschepen, die
voor de kust lagen, om naar de eigen-
lijke basis op te stomen. Daar verlenen
zij nu artilleriesteun aan de Franse
operaties te land.
Bij een andere Franse basis, gelegen
in de Tunesische Sahara, zijn Franse
tank- en lucht.machteenhteden in ge-
vechten gewikkeld met Tunesische' vrij-
willigers en militaii en.

Nadat de Tunesisch'. regering bekend
gemaakt had, dat ze beslag zou leggen
op alle Franse activa in Tunis, hebben
Franse troepen de wacht betrokken bij
de oliepijpleiding die Franse olie uit
de Sahara via Tunesië naar de Middel-
landse Zee voert.

over vijf a tien jaar van de autocii
tone cultuur niets meer over zou
zijn. Hij had de autoriteiten voor-
gesteld, om ten behoeve Van het
nageslacht en de rest..y«an de we-
reld, een kunstkenner" het hele
land „artistiek uit te laten kam-
men"
De film van de heer Blais wordt geii.
nancieerd door de „National Educatio.
nal Television and Radio Center of
America". Dit is een niet-commerciele
filmproducent.
Veel steun, zei de heer Blais, ontvangen

te hebben van het Gouvernement van
Nederlands Nieuw Guinea. Enkele amb-
tenaren hadden hem met adviezen en
practische hulp geassisteerd. De heei
Blais was vooral de heer Boendenmaker
erkentelijk voor de medewerking die
deze gegeven had.
De film wordt te zijner tijd via die
normale kanalen aan de bio.eopen over
de gehele wereld gedistribueerd. D,'e
eerste uitgave zal een Engelse gespro-
ken tekst hebben, maar later zal de
film ook van een tekst in andere talen
worden voorzien. Ti _'

(VervoJg van pag. 3)

Zaterdag 22 juli!"aanvang 21.00 uur:
ROULETTE, H.8.5.-clubgebouw

uitsluitend vpor leden nr. 5206
TE~ï-W-n_-_rVRAAGD:
gebr. auto in prima staat door:
mr. A. Hoekema, Gouvemementshote1

Dok V tel. Hla 80 nr. 5207

GEVRAAGD,
£wate*i typiste

Dienst 'economische Zaken - Dok 2

CAFÉ — RESTAURANT BASE "G"

„MOONLIGHT &AY"
.--..-. v*r :' . uu-.-, «il», ik ■■.wil ii.ii-ii*! nii i—iirrrrTri—n —-—^ —■ .-"..._-- ■_—..—.-,.___.-..■~.——.——.—_** n.u^.. !««»,(ii_■.■_■■■ ai ■■ ■aiiiii m il"-*

■ rtrn- ■■ i»i>m—m■ ■■ ..-.mr-rir-"--■ " ——■-_■__-■».■■ -■■M.r_».".-^iTi_-j'_>.c_i___Lß_____--.-j_ia-__j_nn__i._■_■!i -_ .■-_-_■■< _-__-_____---p__--_-----------------iiiiiiiil^Mw?&

j! FOLRNITUREN: de modtrnsta modteknop.n in zeer ||
■ ruime keuze;

Huishoudscharen, babyspeld.n, plas- |
tic vingerhoeden. BH i.pair sets, j
garens enz.

DAMES SLIPS: van Stretchraylon.
TINOSHIRiTS: voor jcj'gens t/m ca. 13 jaar. !

de niei'wste dessins.
KRUISBAND SANDALETTES: (f 9.95)

BABYSPEELGOED: zoals rammelaars en bijtringen

plyarma
hiiimiiiiMMllll■_■ ■ - -| .■-----■■.-i---mi.'-ii__iii».-'w_i».-___-" ■>■'■'■ UB fCWWUMmn —- T~-it~mr-mm> .-_—^__Wil—p—W—w__.

C.W.N.G. /PERSEKDiNG
Verge.t U de CONTACTAVOND niet op MAANDAG 24 JULI om 20.00 uur
in het Zeepaardje nr. 5194

RECTIFICATIE

Aangezien bij de desbetreffend _ importeur de benodigde onder
delen voor onze buitenboord motor niet voorradig zijn a.s.
zondag m

GEEN WATERSKIËN
Bestuur S.W.H.

(Vervolg van pag. 1)LUCHTPOSTSLUITINGEN
IN DE KOMENDE WEEK

Maandag 24/7: Genjem _ Biak _ Amster
dam (06.30) - Merauke .
T_tiahmer_h _ Wamena

Dinsdag 555/7: Biak _ Manokwari - So-
rong _ Fakfak - Amterdam
Cs.

Woensdag 26/7:
)

Donderdag 27/7: Biak _ Manokwari -
Wamena.

i
Vrijdag 28/7: Biak _ Manokwari - So-

rong .. Fakfak - Amsterdam
Cs

Zaterdag 29/7: Biak _ ManoKwarl _ So-
rong _ AmsterdpmCs .. Dja
krrta _ Merauke - T_nah_
rrerah _ Lae - Sydney.

Voor nadere inlichtingen tfn. Hla. 296

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden b-den voor het laatst
„THE LAST MAN TO HANG"

met Torn Conwayr Elisabeth Seflars en
Eunice Gayson.
Een mooie jonge \rouw bekaat haar
schande om een .rouw te redden.

14 jaar

Haven morgen en 'vermorge.i
„DIE EHE DER DR. DANV.'ITZ"

(Overtred-i-g Art. 25D
net Mariannc K... h. Karl Hcinz Böhm
en Heidema-ie Hatbeyer 18 jaar

Sentani heden: „Man without a, Star"
18 jaar

Hollandia-Binnen heden: „Charge of the
Lancers" _14 Jaar
Sentani morgen: Charge of tfc_ Lanceri

14 ja.:

'sentani ovennor.er.: ..Twc ve an ?ry

Men" \_ :' '..'
Mi tinee Haven mo'gcn: „Smet-e Sigm.

Een boeiende Wesiern _________
REK THEATER

heden en morgen de premiere van de

_.ober?Tayior, Ava G.rdner, Howar.l
Recl en Anthony Qluinn in:

„RIDE VAQUERO"
(Texas onder Terreur)

Een Western zoals nooit tevoren. Een
aaneenschakeling van moed en durt

Hedenavond in REK 14 jaar

Zondag matinee de film: „Sea nf Sand
aanvang 10.30 uur.
Hollandia-Binnen vertoont zondag Ie

film: „Rodan' -
Spoedig in REK: „Turn the key Softly


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 166 22.07.1961
	Tweede Amerikaanse ruimtevaarts geslaand Captain Grissom moest 25 meter zwemmen Capsule
	TEGENVALLER
	Daar vannacht - zoals tegenwoordig zo
	Steeds meer gavechten in Tunesie Veiligheidsrood bijeen
	Baron van der Feltz repliceert Ergernis over toon van betoog van afgevaardigde Gosewisch „Hier was een rancuneus hoofdambtenaar aan hetwoor
	Radioprogramma Zaterdag 22 juli 1961 (49,42 meter)
	Zondag 23 juli 1961 (30,8 meter)
	(49,42 meter)
	In Centrale Bergland Nieuw-Zeelanders vonden goud
	DELOVAAL HOOFDAMBTENAAR
	”Nieuw Guinea, geweldig land in beweging” Enthousiast filmer Keert naar USA terug
	KUNSTENAARS
	VOORLICHTING.
	SNELLE ONWIKKELING

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6


