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AbdulRahmannaarLondenPlanvoorgroteMaleisefederatieneemtduidelijkervormenaan

De premier van Malakka Tunku
Abdul Rahman zal binnenkort
naar Engeland gaan voor overleg
met de Britse premier ,MacMil-
lan, over de voorgestelde Maleise
Federatie.
Gisteren verklaarde hij in het par-
lement te Kuala Lumpur, dat hij
daarbij op de vervulling van twee
voorwaarden zal aandringen. De
eerste voorwaarde is dat de Brit-
se bases in Singapore niet voor ge "bruik door de Zuid Oost Aziati-
sche Verdragsorganisatie beschik-
baar zullen komen als de federa
tic tot stand komt en ook Singa-
pore er deel van zal uitmaken.
De tweede is dat Engeland er in
moet toestemmen de souvereini-
teit over Singapore en de gebie-
den in Noord Borneo aan Malak-
ka over te dragen voor de stich-
ting van de uiteindelijke federatie.

De Maleise premier die het woord
voerde in het Huis van Afgevaardigden
in Kuala Lumpur verzocht de afgevaar-
digden om goedkeuring van zijn plan-
nen voor een grote Maleise Federatie,
de Tunku verklaarde voorts, dat ook
al volgt Malakka een onafhankelijke

buitenlandse politiek, het verbonden is
met de vrije wereld en anticommunis-
tisch

BEDREIGING VAN SINGAPORE
Hij meende dat de activiteiten van
een groep inw<'n.-is van Singapore
die geneigd zijn tot het commu-
nisme, een constante bedreiging
vormt voor Malakka.

Deze aotivieSeiten maakten hel} vol-
gens hem noodzakelijk nauwere rela-
ties tussen Singapore en, Malakka tjot
stand te brengen om op die wijze de
economie van Singapore en de nationa-
le Veiligheid vian Malakka veilig te
stellen.

Tunku Abdul Rahman verklaarde,
dat zijn pl._,u voor een Maleise fr.dora-
tie de instelliig van afzonderlijke re-
geringen voor de deelstaten impliceer-
de, alle met een wetgevende vérgade-
ring en ieder met een zekere mate vah
plaatselijk zelfbestuur.

De federatie zou ook een mid-
del zijn om op vreedzame en con-
structieve wijze een einde te ma-
ken aan nog bestaand kolonialis-
me-

Van de drie Borneose gebiedsdelen
die deel van de federatie zouden moe-
ten uitmaken zijn Serawak en Noord
Borneo Britse koloniën terwijl Brunei
een sultanaat is onder Britse protec-
tie.
Tunku Abdul Rahman vervolgde: De
tijd is niet aan onze zijde. We moe-
ten spoedig de communistische pogingen
om die gebieden in hun.macht te krij-
gen verijdelen.

Japanse walvisjager
vergaan

Wrakstukken die op de New
Hebriden, ten zuid oosten van
Nieuw Guinea, zijn aangespoeld
zijn geindentificeerd als afkomstig
van een Japanse walvis-jager die
sinds 1 oktober werd vermist.
Het schip had naar verluidt een
bemanning van tien koppen aan
boord.

Nieuw Zeelandse vliegtuigen die een
opsporings-actie hebben ingesteld naar
eventuele overlevenden hebben giste-
ren e«n groot gebied rond Noumea af-
gezocht. Ook het Japanse moedefschip
van de: jager zoekt naar overlevenden,

BRITSE SYMPATHIE
Er was hem gebleken, dat er in Enge

land een grote mate van sympathie be-
stond voor zijn plannen tot de vorming
van een Maleise federatie in Zuid Oost
Azië. Daarom had hij besloten om in
de eerste week van rrovemb.er naar
Londen te gaan voor overleg met de
Britse. premier.
Correspondenten in Kuala Lumpur wij
zen er op dat de goedkeuring door het
parlement van de plannen vah de Ma-
leise pre|mier zo goed als ■.erziakerd
is, omdat de partij van Abdul-Rahman
een meerderheid in het paden,tuit
heeft.

NASSER KONDIGT HERVORMINGEN
AAN

In Cairo heeft president Nasser
van de Verenigde Arabische Re-
publiek het volk van Egypte en-
kele wijzigingen in het bestuur
over het land in het vooruitzicht
gesteld. Maar hij zei niet wat die
veranderingen inhielden.

Nasser maakte geen enkele toespeling
op de recente, revolutie in Syrië, maar
hij deed wel een felle aanval op de
mensen die als gevolg van zijn natio-
nalisati.e-politiek hyn eigendommen
hadden verloren. Hij zei dat de enige
politieke partij in het land, de Natio-
nale Unie, geïnfiltreerd was door reac-
tionairen. Deze zouden echter spoedig
"weggezuiverd" worden.

OPNIEUW RUSSISCHE RAKET
NAAR STILLE OCEAAR

Het officiële Russische persbu-
reau Tass heeft bekend gemaakt
dat Rusland opnieuw een meer.
traps-raket heeft afgevuurd over
een afstand van meer dan 10 dui-
zend kilometer naar het centrale
deel van de Stille Oceaan.
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BLIJVENDE STEUN
Het is niet de bedoeling dat het

zendingsgenootschap zich nu ge-
heel uit Papua zal terugtrekken.

De nieuwe "Papuan Ekalesia" zal
belangrijke steun ontvangen in de
vorm van fondsen en personele
bijstand. Maar de verantwoorde-
lijkheid voor de gang van zaken
zal geheel berusten bij de nieuwe
kerk en niet langer bij het Zen-
dings Genootschap.
In de verklaring wordt voorts ge-
zegd, dat men verwacht dat er
vrijwilligers zullen blijven komen
uit kringen van de Presbyteriaan-
se en andere kerken in andere lan
den voor het kerkelijke werk in
Papua.

Toneelclub Hollandia
Onze waardering voor de spelers

en de andere medewerkers van de
toneelclub Hollandia "TOCH" is
groter dan die voor het stuk dat
zij gisteravond in de Mulo-zaal
voor het voetlicht brachten- Maal-
laat er vooral geen misverstand
zijn: de totaal geleverde prestatie
was een gang naar de Mulo-zaal
dubbel en dwars waard.

W.i', hel stuk betreft: "In Londen
staat een huis" is een blijspel dat, zoals
de titel al zegt in Londen speelt, en
_al enkele episoden uit het leven van
een nette familie weergeeft, die met
de <_ verheid in conflict komt als deze
om ambtelijke redenen haar woning
wil afbrekfn. Aan grappige verwikke-
lingen ontbreekt het bepaald niét en
ons enige bezwaar is. dat de schrijve;
zo nü en dan een iets te goedkoop ef.
f eet beoogt.

Inmiddels was het ook duidelijk dal
het stuk vrij hoge eisen stelde aan de
spelers. Het feit dat het publiek zich
gisteravond kostelijk amuseerde was
vooral te danken aan de vaart waar-
mee er, vooral voor de pauze, gespeeld
werd en dat.leidt logischerwijze tot ons
eerste compliment, nl. dat aan regis-
seur Beglinger. We nemen aan dat hij
het vooral was, die er voor had gezorgd
dat hel spal bijna ,<:en hiaten ver-
toonde.

Maar daarbij beschikte hij over
i een groep acteurs en actrices met

veel talent. Als we namen gaan
noemen moeten we eigenlijk alle
tien de spelers afzonderlijk com-
plimenteren. Wij volstaan echter
met drie namen nl. die vstn Cocky

.rWarmenhoven, Akkie Steensma en
Meta Smit, die hun rollen met
meer dan gebruikelijke overtui-
gingskracht speelden.

Ver.mieldine verdien' _iv.:..r_ens Bolj
Winstoh., het konijn, dat vrij dikwftls
ten tonele werd gevoerd en; de Sou-

Heuse een enkele maal nodig had.
Het publiek van gisteravond was se-
lect. Na afloop van de voorstelling
werd aan mevrouw Warmenhoven, een
-"eschenk van Gouverneur Piatteelover
handigd. waarmee Zijne Excellentie
het gehele gezelschap van zijn waarde-
ring liet biljken.
.De tweede voortelling vindt vanavonc
pluatts, eveneens in .de !__jlo-7,aal t_

Noordwijk. -i ■ - ■ '-
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20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws en
weersvjerwachtipg. 20,20 Ac_,uaUt_it_n
of gram. muz. 20.30 Muziek op verzoek
21.15 Deze wondere wereld,' pöpuïarir'
wetenschappelijk progrhmma, '21.30
Weens orkest van Hans Kolesa, 22.00
Licht Klassieke;. Avondakkoorden. 22.30
Nori" stop " gev_iv zangplaatjes 22,50
Nieuws in het "k0rt.'23.00 Sluiting.-

Zelfstandige protestantse kerk in Australisch Nieuw-Guinea
London Missionary Society draagt taak over aan Papuan Ekalesia

Alle werkzaamheden die tot nu
toe door de London Missionary So
ciety in Australisch Nieuw Gui-
nea zijn verricht zullen worden
overgedragen aan een zelfstandige
Nieuw Guiaese kerk die de naam
zal krijgen van Papua Ekalesia.
De nieuwe kerk zal geheel auto-
noom zijn en het personeel dat nu
in dienst is van het Londense
Zendingsgenootschap zal over
gaan naar het nieuwe lichaam.

Vorigel weel, vond in Port Moivsby
een vergadering plaats van zendelingen
en afgevaardigden van autochtone ge-
meenten uit geheel Papua, van Daru
tot Samarai, die bijeen gekomen waren
voor de. eerste voorlopige algemene
synode van de Papuan Ekalesia.

Deze nieuwe kerk (de term "Ekalesia"
is de Griekse naam voor kerk) zal alle
werkzaamheden overnemen die in de
afgelopen 90 jaar door de London
Missionary society werden verricht.
Na afloop van de bijeenkomst werd
een verklaring uitgegeven, waarin ge-
zegd werd dat er gewerkt werd aar
een constitutie voor het nieuwe kerk-
genootschap.

De tijd wi__ aansebroken om de vol-
ledige verantwoordelijkheid voor de
.eiding en de uitvoering van het werk
dat t«t mi toe door een zendingsli-

chaam was uitgevoerd over te dragen

aan een lichaam met overi\_.g_nd au-
tochtionr üedcrl, zo werd verder ver-
klaard.

Een voorlopie tekst van cic consti-
tutie was al door de voorlopige synode
aanvaard en zou voor officiële goed-
keuring worden voorgelegd aan het
"di-trict commi'ftee" van Papua van
de London Missionary Society wanneer
dat volgende maand eveneens in Port
Moresby bijeenkomt.
Als het ontwerp wordt goedgekeurd
zal heit diStrict\-committ_fc zijn wet-
gevende functie voor het zendingswerk
iii Papua verliezen.

Papoea's, Let op U Saeck

Wij hebben het enthousiasme
waarmee enkele Papoea-pohtici
gereageerd hebben op het plan-
Luns nooit begrepen
Onze eigen reactie was vrij gere-
serveerd en een Nederlands blad
concludeerde dan ook reeds dat de
Nieuw Guinea Koerier tegen het
Plan-Luns was.
Dit laatste is niet juist. We zijn
iial voor het plan-Luns, mits het
door de Verenigde Naties aan-
vaardt wordt. In de huidige we-
reldsituatie is een UNO-parapluie
over Nieuw Guinea nu eenmaal
meer waard dan een Nederland-
se.
Maar als het plan niet aanvaard
wordt? Dan is voor die landen, die
ontvankelijk zijn voor de Neder-
landse bewijsvoering, waarschijn-
lijk aangetoond, dat Nederland
van goede wil is en misschien van
de sympathie, die dit hier en daar
zal opleveren, ook in dat geval in
het voordeel van Nieuw Guinea
worden aangewend.
Maar van Nieuw Guinea uit ge-
zien zal een verworpen plan-Luns
weinig meer zijn dan een symbool
van de zich in ongunstige zin wij-
zigende Nederlandse publieke
opinie jegens Nieuw Guinea. Hoe
sterk die wijziging is, wordt dui-
delijk indien men bedenkt, dat
het nog maar een jaar geleden is
dat de "Karel Doorman" in de
Nieuw Guinese wateren vertoef-
de.
We blijven bij onze reeds eerder
geformuleerde mening, dat het
plan-Luns in de eerste plaats be-
tekent dat Nederland, met het oog
op zijn eigen belangen, tracht zijn
verantwoordelijkheden jegens*^
Nieuw Guinea aan (betrouwbare)
anderen over te dragen.
Als dat lukt zullen wij enthousiast
zijn en als het niet lukt, zullen
we doen wat we nu ook al doen,
nl. rustig afwachten.
Alleen zouden we de Papoea's dan
willen aanraden: Let op tj Saeck



Welke betrekkingen onderhoudt de groepRijkens met deregering?
Enkele Nedemlandae. weekbladen
hflbbert opnüjeuw uitvrterig' alan-
dacht gewijd aan del betrekkin-
gen van de regering met de
groep Rijkens en professor Duyn-
s.t_ie. Ook w,or__ gesproker) van
eeni tegenslelrjing in het Neder-
landse kabirtet tussen de minis-
ters Luns en Zijlstra.
laatstgenoemde zou een voor-
stander zijn van directe onder-
handelingen met Indonesië-

De Haagse Post schrijft: Dr.
Paul Rijkens heeft verklaard, dat
Soekarnb tegenover hem in 1952
het voorstel heeft geopperd, Nieuw
Guinea gedurende 25 jaar de fac-
to onder Nederlandse souvereini-
teit te plaatsen. Een internatio-
nale commissie zou gedurende de
ze jaren toezicht op het beheei.
van Nederland hebben moeten uil
oefenen. Na deze 25 jaar zou dan
overdracht aan Indonesië moeten
volgen. Volgens het voorstel-Socr
karno zouden in de internationa-
le commissie vertegenwoordigd
hebben moeten zijn: de Verenig-
de Staten, Australië, India, Indo-
nesië en Nederland.
Dr. Rijkens, die een zakenbezoek
bracht aan Indonesië, vond dit
voorstel zo belangrijk, dat hij er
met alle ministcr.-;e van het toen
zittende kabinet-Dree.s over ge-
sproken heeft. De heer Stikker,
aldus dr. Rijkens, voelde er wei
voor. maar dr. Drees wees het af,
omdat Indonesië zijn afspraken
niet nakwam. Volgens de heer
Rijkens. die een en ander heeft
meegedeeld aan enige redacteu-
ren van de "Haagse Post", zei dr.
Drees: ~met deze mensen wil ik
niet meer spreken". Ook prof-
Romme en prof. Oud wezen het
voorstel van Soekarno af.

In zijn interview met de "Haagse
Pc>st" zegt dr. Rijkens. dat hij regel-
matig gedurende zeven jaar contacten
met leden van de Indonesische rege-
ring heeft gehad en dat hij van zijn
gesprekken steeds verslag uitbracht, of
aan dr. Drees, of aan minister Luns,
In enige gesprekken met minister Luns
In enige gesprekken met minister Luns
heeft dr. Rijkens erop gewezen, dat .1,
enige oplossing van het probleem
Nieuw Guinea was: intternationalisaye'
Minister Luns was het daarmee eens
maar hij zei, .dat de Verenigde Natie-;
ertegen waren.

In 19(>0 had hij opnieuw contact mei
lndon__i_\ De Nederlandse regering
werd van de»* incidentele gesptiekkeii
op de hoogte! gehouden. Dr. Rijkens
zegt: "toen was Het standpunt van d<"
regering: je gaat ie gang maaiK Houd
ons op de hoogte. Het wfcsl geen war-
me aandrang, maar ook niet het om-
gekeerde. Men raadde het niet) af, nife'n.
was geïnteresseerd. Wij waren nültig
als verbindingsmensen".-

Dr. Rijkens erkent, dat minister Luns
hem verdere contacten had ontraden.
Maar wij hebben in onze' gëspr'ekkep
met do regering -gestipuleerd. 'dat wij

zouden doorgaan met het ijveren voor-
een goede verstandhouding met Indo-
nesië. „Bovendien hebben wij Luns
persoonlijk gezegd, dat wij ons het'
recht voorbehielden, reeds gemaakte
afspraken na te. komen. Zo zijn er na
de conferentie in Belgrado nog con-
tacten geweest met Soebandrio in We-
nen.

Over zijn gesprek in New Vork
met dr. Soebandrio zegt dr. Rij-
kens, dat dit op verzoek geschied-
de van niet officiële adviseurs van
de Amerikaanse regering. Dr.
Rijkens heeft de indruk, dat de
Amerikanen niet erg verheugd
zjin over het moment waarop de
zaak Nieuw Guinea voor de Ver-
enigde Naties is gebracht. De niet-
officiele adviseurs van Kennedy
hadden hem meegedeeld, dat het
niet gewenst was, een Nederland-
se resolutie aan de orde te stel-
len, temeer daar er alle reden was
aan te nemen, dat zij niet aan-
vaard zou worden.
Dr. Rijkens heeft van zijn gesprek
met Soebandrio onmiddellijk rap-
port uitgebracht aan de heer
Schei.rmann, de Nederlandse ver-
tegenwoordiger bij de UNO. Dr.
Rijkens ontkent, dat minister Cals
de verbindingsman is geweest
tussen hem. en de regering. „Dat
begrijp ik helemaal niet; ik heb
natuurlijk alle reden aan te ne-
men, dat er in het kabinet minis-
ters zijn die er precies zo over
denken als wij". Aldus dr. Rijkens
in de Haagse Post.

In het Socialistisch weekblad "Vrij
Nederland" onthult de zogenaamde on

parlementaire medewerker:, dat. minis-
ter Cals wel de verbindingsman is ge-
weest tussen de groep-Rijkens en het
kabinet. Er is een tijd lang veronder-
steld, dat de minister-president de
groep-Rijkëns had aangemoedigd, maar
het kabinet wist zelf, en vrijwel onmid-
dellijk, wel beter.
„Tegenover zijn collega's moest immers
minister Cals een weinig beteuterd er-
kennen, dat hij het was, op wie prol.
Duynstee zich niet ten onrechte had
beroepen en dat hij inderdaad in een
persoonlijk gesprek met de pionierende
Nijmeegse. hoogleraar zonder overleg
met zijn collega's het gesprek met Na-
suflion had aangemoedigd" aldus Vrij
Nederland.

In zijn interview mfo de "Hiaagse
Post" ontkent dr. Rijkens, dat prof.
Duynstee tfeel uitmaakte van zijn
groep. Er is wel t_iigi contact, gewejest.
"Vrij Nederland" haalt de groep-Rij-
kens en prof. Duynstee door ielkaar, zo-
dat da ontkenning van dr. Rijkens, dal
hij contacten had met minister Cals
geenszins \_U zeggen, dat die onthul-
lingen van Vrij Nederfiand ovfer prof.
Duynsltee's contact met minimier Cals
onjuist zijn.

Ook Elseviers Weekblad geeft in een
hoofdartikel van de heer Lunshof een
visie op de Nieuw Guinea politiek van
hei kabinet De Quay. In Elsevier wordt
gesuggereerd, dat er een tegenstelling
bestaat tussen prof. Zijlstra en minis-
ter Luns. De heer Lunshof baseert zijn
gegevens op een artikel in "Vrij Ne-
derland" van vorige week. waarin
stond: "Wij hebben <;! eerder stellige
verzekeringen gekregen omtrent minis-
ter Zijlstra's sterke voorkeur voor di-
>■: cte onderhandelingen met Indonesië
en diens bereidheid om over Indonesië^
prealabele voorstellen;.heen te /ren".

De h»er Lunshof concludeerde: „op
zulk een bekering dient het kabinet
_c| reageren, wil het internationaal en
nationaal niet alle gezag verliezen. Is
de bewering juist, dan most er een bi-
tene tegenstelling bestaan tussen dei rich
ting-Luns en de ricbting-Zijlstra, een
tegenstelling reeds vermoed op de bp-faamde cocktail-party van prof. Ot
Quay.

SPORT
Voetbal VHO

In de noodzakelijk geworden be
slissingswedstrijd om de derde
plaats heeft WIK er tegen Hercu
les geen twijfel over laten bestaan
Welke van beide verenigingen het
theest in aanmerking koral vooi
de nakompètitie en door 'n ruime
s—-25—-2 zege plaatsten de blauv
ten zich in de eindstrijd om hoi
kampioenschap van Hollandia.

Overigens is het geen al te beste w__l
strijd ge.worden; WIK vorm.de over het
algemeen genomen de betere pi;.
r.j.ii lic voorhoede al na 12 minuten
voor 2—tl had gezorgd was de strijd
eigenlijk al gestreden. Toch zou Her-
cules meer in.de aanval komen ert na-
dat Smit een schot, ineens (na een voor
zet. vTAi Meulenberg)- zag gestopt werd
hel in de 26e minuut toch 2—l toch
Rumbobiör plotseling vrij vóór het
WIK-doel verseheeni
TJen minuten later. was het .a! 4--1.
Eerst was het Itar dji^,een„combinatie
met'r Hana'sby beheerst afrondde,,, waar*
na laatstgenoemde met een hoog schot
nummer vier voor 'zijn rekening nam

In de tweede helft viel er niet veei
meer te genieten. WIK geloofde toe.wel, vooral toe» Itar voor s—l had ge-
zorgd. Het, was Meulenberg tenslottedie na een combinatie met Smit voorde eindstand zorgde 1. (5—2),

Volleybal
Bij de Volleybal-Bond - die binnen-kort nationaal gemaakt zal worden —heeft zich nu een nieuwe afdeling aan-gesloten nl. Sentani, waardoor 25 ploe-gen in georganiseerd verband zijn op-

genomen.
pë öp-iehtingsvergadecing vond plaatsop 8 oktober j.l.- waarbij de afdelingHollandia-Binnen voorlopig de zorgvan deze nieuwe afdeling op zich heef .genomen.
Zaterdag j.l. werden ytuge prtopaganda
wedstrijden gespeeld, waarbij evenals»p de wedstrijden tijdens- dé Maiiifes-'ta.ie '61 gebleken is dat de afdelingSentani een geduchte tegenstander is --Behalve Hollandia-Haven, Hollandia-pnnen en Sentani'zai ook Sorong zich___ de op te richten nationale bpncL
aansluiten.

{Vervol» op pa<_. ♦>



Het persbureau meldde, dat de"ra-
ket — de'zesde in de lopende serie van
Russische raketproeven — werd gelan
ceerd van een niet nader aangeduidt
basis in Rusland. Men, verwacht dat ar
in de huidige serie- nog meer raketten
zullen worden gelanceerd.

Atletiek
Mede met het oog op de South Pa-

cil'ic Games in 1963, waarbij op het
programma ook atletiek vermeld
staat, zal in Hollandia-Binnen een at-
letiekvereniging gesticht worden.
De oprichtings-bijeenkomst zal plaatt
vinden op woensdag 25 oktober in het
OSIBA-gobouw, waarbij alle belang-
stellenden om 4.30 uur n.m. verwacht
worden.
De vereniging staat, open voor inder-
een — zowel voor dames als heren —
die de minimum leeftijd van 15 jaai
bereikt hebben en woonachtig zijn in
Hollandia-Binnen en naaste omgeving.
Voor alle inlichtingen kan men zich
wenden tot het oprichtingsbestuur: J.
de Groot (telf. Hlb. 150), D. Wapstra
en F.C. de Roder (telf. 45 Hlb.)

Sport in het kort
HONKBAL

De New Vork Yankees zijti opnieuw
wereldkampioen honkbal geworden. De
Yankees bereikten dit resultaat door-
in de finale tegen Cineinnati Red L-egs
de volgende serie overwinningen te
boeken: 2—o; 7—o; 3—2 en 13—5.
Tegenover deze overwinningen staat
slechts een nederlaag: 6—2.
ATLETIEK

De Russische atlete Tamara Press
zorgde met 5137 punten voor een nieuw
wereldrecord op het nummer vijf-
kamp. De Russische dankte dit resul-
taat aan de volgende prestaties:
Kogelstoten 15.26 m
Hoogspringen 1.62 m
200 meter 24.2 sec.
80 meter horden 10.9 sec.
Verspringen 6.29 m.
VOETBAL
Feyenoord, dat j,n de strijd om de
Europa-Cup tegen de Engelse kampioen
Tottenham Hotspur heeft geloot, z)al
op 1 en 15 november in een uit- en
thuiswedstrijd tegen de club uit Lon-
den uitkomen.

India wil kernproeven verbieden
India heef., voorgesteld dat de

landen die beschikten over kern-
wapens een nieuw moratorium op
kernproeven moeten aanvaarden.
In een ontwerp-resolutie die is in-
gediend bij de politieke commissie
van de Verenigde Naties wordt de
Algemene Vergadering uitgeno-
digd zijn bezorgdheid en spijt over
de hervatting van de kernproeven
tot uitdrukking te brengen.

In de Indiase ontwerp-resolutie
wordt gezegd dat de atoom-mogendhe-
den zich van verdere proeven dienen
ffe onthouden totdat er een overeen-
komst over algemene ontwapening is
bereikt.
De Japanse afgevaardigde bij de Ver-
enigde Naties heeft in de politieke com
missie verklaard, dat de radio-actieve
fallout van Russische kernproeven vo-
rige week in het gebied van Tokyo een
hieuw hoogtepunt bereikte. Er" werd
een radio activiteit geregistréed van
800 maal het normale niveau.

Finse president naar USA
President Kekkonen van Finland is

in Washington aangekomen voor be-
sprekingen met president Kennedy.
Op een officiële lunch, voordat hun be-
sprekingen begonnen verklaarde pre-
sident Kennedy, dat de Verenigde Sta-
ten de moed- van het Finse volk in
oorlog en vrede bewonderen.
Kekkonen verklaarde, dat Finland ver-
trouwde op de oprechte, wens van het
Amerikanase volk om voortdurend te'
werken voor de zaak van de vrede.

(Vervolg van pag. 3)

TE KOOP:
Rotan zitje, één pers. bedden, Frigi-
daire 120 ltr., schrijftafel plus stjoe),
Underwood schrijfmach., hanglamp, op-
klrip.stoelen. stoomstrijkijzer, jongens-
kleding 12-13. servies.
ANDELA, 1., Cl.rqlaan 833. Dok V
5 — 7 n.m.

no. 5928

(Vervolg van pag, 1)

$*#6_*éf£
Te koop: Gecrashte scooter tegen elke
prijs. Telefonisch te b:reik_n tlissen
8 en 2 uur op Kelt. DOR 1! 277.
Leidir_meyer.

no. 5921

Wegens vertrek te koop: Scooter Ves-
pa-G.L, i.z.g.c. H. POST, Santa Rosa.

no. 592c

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst
"FRANKENSTEIN"

met Boris Karlotf. Colin Clive en Mae
Clarke.
Hij wilde levende wezens scheppen uit
gestorven weefsels. Totdat zijn eerste
schepping op zijn leven loerde.

18 jaar.
Sentani heden:

"THE MUMMY"
met Peter Cushing. 14 jaar.
Zeepaarelje heden:
KISS THE BLOOD OF MV HANDS"
me! Burt Lancaster en Joan Fontaine.

18 jaar.

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film
in cinemascope

"LURE OF THE SWAMP"
met Marshall Thompson, Willard Par-
ker en Joan Vohs.
Avonturen in een oerwoud, waar geen
mens leven kan: Hun bestemming was

de Hel, Vreemde avonturen in
een vreemd land.
Hedenirvönd voor het laatst in REK.

18 laar.
Hollandia-Binnen heden 17-10

"THE ÏNVISIBLEI BOY '(S.O.S. RUIMTEVAART)
14. jaar.

Op D.V. 23-oktober a.s. zal de kerke-
lijke inzegening plaats hebben van het
huwelijk van

£ vcum. cUt Cfjuurf.
en

U.A.\)ddkoat
door ds. G. Veeneman in de Gerefor-
meerde Kerk aan de Robert Koch-
straat te Amersfoort.
Aanvang van de dienst 15,00 uur.
Receptie van 16.30 — 18.30 in hotel
Oud-Leusden. Doorn.-leweg 1. Amers-
soort.
Leeuwarden, Groningerstraat 28.
Amersfoort, Ambonstraat 6.
Toekomstig adres: 0.D.0. "Nieuw-Rot-
terdam" Seroei, Ned. Nieuw Guinea.

[ Uw PARFUMIER...... ~1
ylyarma l

Ruime keuze
PARFUMS, ook in luxe sprays

LOTIONS.
______! _/^l%l_A_ en

L WORTH
iß____Hß____-_-_-_--H_---___----_-__----_M__^^

PROTESTANTS-CHRISTELUK INTERNAAT
Slols'raatt 13. — CUEEMBORG

.temd voor jongens vau 11 tot 20 jaar uit Prot.-Chr. gezinnen.
Opleiding U.L.O. en H.B.S. Toezicht en hulp bij de studie door eigen
leraren van de school. Prettige sfeer, goede keuk?n. Aantal internisten
plus minus 60.

! Entreegeld f 200.—. Pensionprijs per jaar 1 2410,—. Prospectus wordt op
aanvraag gaarne toegezonden. G. DUL.K, dir.
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