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UNO-debat over Westelijk Nieuw-Guinea
Soebandrio dreigt openlijk

met geweld
i\_w ifork — Indonesië heeft in dë
Algemene Vergadering van de
UNO verklaard, dat als de Ver-
enigde Naties instemmen met de
Nederlandse plannen voor West
Nieuw Guinea, dit inhoudt dat In-
donesië het recht heeft om de
Nederlanders met geweld te ver-
drijven uit dat gebied..Dit zou dus
oorlog betekenen tussen twee sou-
vereine staten! Minister Soeban-
drio verklaarde, dat dit geen be-
dreiging was en geen sabelgeklet-
ter „Dit zijn de naakte feiten en
de conclusie waartoe zij kunnen
leiden".

Minieter Satbandrio z' i, d''t In
sië| 'de oorlog beu is. De Indonesiërs
"lijden ncf> steeds aan dr; nasleep van
de koloniale oorlog" en niets is hui
dierbaarder dan in vrede, leven en wer-
ken. „Maar als wij geen alternatie!
hebben dan het he.rvatt;a van de ko-
loniale oorlog om onze onafhankelijk-
heid te voltooien, dan zullen wij van

"deze verantwoordelijkheid niet terug-
deinzen".
Minister Soebandrio verklaarde, dat
"de Verenigde Naties ( <en grote ver-

iordtelijk!< ie! hebben inzake uit
vraagstuk". Hij zei, dal het geen pro-
bleem was van dekolonisatie, zoals de
Nederlanders het z^n, maar in d
ste plaats jen geschil tussen twee sou-
verein; staten, Indonesië en Nederland

„Als deze assemblee de Nederlandse
ontwerp-r,esolutie. die gebruik van ge-
wald deer een kolruiale mog ,-ndheic
met hef doel een deel van Ine.
Fe bezetten, wettigt- mocht aanvaarde:
houdt dit ook in, d-'i Indonesië hel
rechf heft om c\: Nederland rs mol
gewild uit. West Irian te verdrijven"

In hef. begin van zijn r:da sprak mi-
nister Soebandrio over "hef schijnbaai
zeer edelmoedige voorstel om W:sl
Irian, een deel van de republiek Indo-
nesië, ,t;e dekoloniseren door het Ne-
derlandse rezag daar op {<:■ erven er.
de souvereiniteit, over te dragen aar.
het volk. zodra de Verenigde Naties do-
administratieve diensten die het. volk
nog niet kan waarnemen op zich kan
nemen".

toïasr een nader onsïerzoEft van ac-zi
"schijnbare '..cUlmoedighMd van Nter
derland leidt onverbiddelijk tot een cor
clusie, die volkomen verschilt van die
welke de Nederlands1: minister mr. J
M.A.H Luns gisteren in d: Algemene
Vergadering Ik:Ij ontvouwd. Ministr:
Luns zei toen dat het voorstel uniek
en nieuw was".
De onafhankelijkheid van Indonesië,
"rldus minister Soebandrio, is niet hel
j.,r!; :.' >v,eei': vftn ,jm edelmoedig
ie'.rstcadeaut.ie' van de NedfrlanidbrsL
Wij hebban ontberingen geleden tijdens
de Japanse bezetting, maar wat dte' Ja-
l aiwi'c'fs dceten verbleekt t°t slechts
een kleine kwelling, vergeleken met de
wreedheid van Nederland.
Zelfs nadat Nederland de onafhanke-
lijkheid van Indonesië erkend had, ze
vervalfe/IU m^iisiber StfibfnuVio, z'#„
de Nederlanders dccigcseian met Kuh
koloniale politiek van ondjermijning
gericht t.e'gen de jonge republiek.

PERSOONLIJKE AANVAL

Minister Soebandrio sprak voorts
over "de heftig anti-Indonesische ge-
voelens ,van de Nederlandse ministei
van buitenlandse zaken. Minister Luns
zal. "elke gelegenheid tot bef, uiterst*
benutten om Indonesië' en het Indone-
sische volk te vernederen", aldus Soe-
bondrio, „!'

zich moet schameu over /.ijn ver-
klaring inzake de nieuwheid van Neder
landis b.langeloze dekolonisatie als hij
,'Teconfrenteeed wordt wet zijn eig'-r

i in hef recente verleden".
A!e- et: her Luns werkelijk zo edel-

moedig en progressief is. waarom \oeri
hij zijn voorstel dan niet uit met, be-
t.rekking fot cl: Ned:iiandse kolonicï'
Guracao en Suriname, die. elke minuut
hun bevrijding uit de slavernij ver-
beiden, aldus minister Soebandrio.
Minister Soebandrio zei van mening te
z:jn. dat Nederland fot! zijn nieuwe
koers was gedwongen door de groe-ien-
': nationale kr/ichf van Indonesië er

door de druk van de wereldopinie.
Tben in Nederland het klimaat gun-
stig 'werd voor een overdracht van hef
bewind nam het aanfai inwoners var
West Irian dat werd verdreven fc?
aldus de Indonesische minister.
„ln de algemene besprekingen heb ik
er reeds, op gewezen, dat hef aanfai

vlïïchK-lingcn per maand ongeveer hor
«draagt-

,Xk mort hierop thans terug komen
Tcfn ik in oktober naar Djakarta te-
rugkeerde en een tussenlanding in
Singafore maakte, had ik een on£m«e-
,i:; rr. elfhonderd vluchtelingen die
per s hip van West Irian naar Djakar
1? gilden. Thans is opnieuw een schip

met >"■- " dan duiznd per_on_n op weg
,-....,. jjjakarta."

i) Inden: ische minister schilderde■ jM ir [;, bewoordingen de
.;: jkkingsm fhcden' die \■ de Nederlanders in Nieuw

i luliï.e ■ wordt n gebruikt-

COMPDOMIS
..Wanneer Nederland belang

heeft bij een regeling met Indone-

sië, dan dienl_efi*l-d**,s*rfr^ .-■

HSig dé vormvan een compromis

te hebben. ~Ik kan bij voorbaat zeggen aldus
Soebandrio dat een dergelijke re-

geling niet volledig op Indonesi-
sche voorwaarden zal worden ge-
sloten noch voor honderd procent
op Nederlandse voorwaarden, ik

zie niet in - wanneer beide par-

tijen het probleem oprecht bena-

deren _ waarom geen formule
kan worden gevonden voor ac
kwestie van de zelfbeschikking en
het gezag van de Verenigde Na-

ties.
In plaats van te »£«?*£ -SS

compromis, buit de Nederlandse mi

nist" van buitenlandse zaken£t *m
strge klimaat in zijn land tot »; uiui

ste'uit cm zijn vijandschap eg ns In

don-si-V te bekronen door het £o"**bied van West Wan vsn de r*S.l -■■>'
Indones.'1 \i scheiden.

Geen Amerikaanse troepen naar
Zuid Vietnam

Het zenden van generaal Max-
well Taylor naar Zuid Vietnam
heeft tot een reeks geruchten ge-
leid over het voornemen van de
Verenigde Staten om zich in de

-ar. Zuidoost Azië te stor-
ten, zo schrijft James Reston ir
de New Vork Times.
Tegenover deze geruchten dient
tnen ■ rzienlijke hoeveelheid
scepsos te stellen, althans voorlo-
pig. Generaal Taylor is niet al-
lecri . litair maar ook cci;

;ecr, met het respect van de
militair voor macht en geografie,
en het gevoel voor verhoudingen
dat de wijsgeer eigen is. Daarorr
is het niet waarschijnlijk, dat hij
er een voorstander van is om 700 C
mijl van huis vrolijk aan een rim-
boeoorlog te gaan deelnemen, waai
het landschap en de mogelijkhe-
den van aan- en afvoer in het voot
deel van de vijand zijn.

De militaire' situatie _in Zuid Viefr-

nam wordt steeds ernstiger, omdat de
communistische infiltratie uit het noo
den teeuemt en de bevolking van hej
aentotucini,

rommUnist schei aanzuiden er door de commui -L

vallen, en voorts door overstromingen

en andere' natuurrampen, voofl*i*nri
ongelukkiger aan V* ls geraakt, Pie-
sidenfKeimLuy vot-t "* .^fj^i
om aan zijn problemen " "faj£
er nog een paar toe te voegen dooi eer
avontuur ~' Zuidoost Azite te begmnen

en hoewel het mogelijk is dat nog wal
meer troepen daarheen zullen worde*
gestuurd om de verdedigers met hunIS S organisatie te helpen he,

is bepaald niet waar dat generaal Tay-

lor een Amerikaan* invasie moest
voorbereiden. . , ,

Dit betekent niet dat er fleen ?vl°^:
rijke ambtenaren en journalisten zijr

die een krachtiger interventie van de
Verenigde Staten in Zuid Vietnam «
selijk achten; sommigen van hen be-
hoorden zelfs tot generaal TaylorJ
team. , .

Er bestaat namelijk binneu de re-
gering verdeeldheid over de aan-
pak van de situatie: sommigen, die
door de oude "do-som,ethmg fron-
tier spirit" worden bewogen, wil-
len de communistische expansie op
hardhandige, wijze t°t staan bren-
gen, anderen hebben de opvatting
van Walfer Bagehot tot de hunne
gemaakt, die reeds een eeuw ge-
leden schreef dat ds moderne we-
tenschap "over-activitv" tot eer
zeer groot kwaad had gemaaki

— Een haastige generaal, aldus Bst-
s':hc': tri Physics and Politics, ;r-

-nwcordig de allerslechtste; di
e is een sport vai-Von Moltke

talen zwijgt-

Cteoéraaf Taylcr weet $}es van Vól
Moltke af. Hij is TOoreidrt*
man, die er zich cl van bewusj

is dsti Amerika's n -emvoordig
vee) wijder is dan z;jn eigen opdre.chi
in Zuid Victn-m.
HOOFDZAKEN- Voor -pres'd nt Kerinedy gaat hef ei
op het ogenblik om «selectief", te zijn

unWen hebben Amerika ver
Jn ~2n ' grensgebied eb'

'zü de ges W« de geogg-
fie aan hun* '-, n.. Zij -r.icMei

'n"ïr') oPBer;. zuidoost A*?s, en ls-den die. ai
en verenigirtg van

v^A.a. Èurooa en de Atlantische wereld,

w»ar dïj#rootste belangen en verwach-
tingen Ho-eren. r

De politieke beweging m de hui-
dige wereld die de positiefste kan-
ten hoeft en het meest yooruitstre
vend is, vindt men niet in de com-
munistische landen, en evenmin
in het grensgebied tussen de vrije
en de onvrije wereld, maar in

Dit is een foto voor aanstaande verlofgangers: Herfst in Nederland. WALCO - Plasticdienst
"■■■-■"■ ' ' . -:■ i_i " . .... .. AA
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College van eedelegeerden sprak over
toeKomstig vlaggebruiK

Gisteren kwam het College van
Gedelegeerden van de Nieuw Gui-
nea Raad in openbare vergadering
bijeen. Op de agenda stonden de
öntwerp-RijksWet tot goedkeuring
van het genocide-verdrag (hetwelk
door het college zonder meer werd
aanvaard) en voorts de beide ini-
tiatiefordonnanties respectieve-
lijk over het volkslied en de land*
vlag van West Papoea.

Een debet; on'iitond naar aanleiding
van de kwestie van hef gebruik var
de niei'wo landsvlag.
De ontwerp-ordonnantie noemt ! de-
cember a.s. als óA datum waarop a
van kracht wordt- Op die dag zal op
de verschillende onderafdelingshoofd-
plaatsen de nieuwe vlag ven West Pa-
poea plechtig naast) die Nederlandse

vlag gehesen worden. De N.G.-raadsle-
den hebben inmiddels ieder reeds ■een
vlag naar hun respectievelijke -plaatsen
van herkomst meegenomen maar 't was
De Rijke die zich afvroeg, cf tr wel vol
doende vlaggen waren om het nieuwi
nationale symbool ook na 1 dceembet
de plaafs fe geven die hef toekomt
Zijn er wel voldoende vlaggen om oo'.',
op de vele politieposten, vaak op de
kleinste plaatsen in Nieuw Guinea .1.
vlaggen van West Papoea te voeren?

SPOEDORDER

De regeringsgemachtigde, de
heer H. Veldkamp, kon hem echter
geruststellen: Het gouvernement
heeft in Nederland een spoedor-
der van 500 vlaggen geplaatst en
er zijn maatregelen getroffen om
deze vlaggen bij aankomst ir
Nieuw Guinea rechtstreeks over
de verschillende residenties te dis-
tribueren. Er zijn van het Gou-
vernement ook enkele richtlijnen
uitgegaan voor het ceremonieel
van het hijsen van de nieuwe vlag
op 1 december, zo deelde hij mee.

De- Rijke bracht daarna de kw,est,i.
van de wijze van vlagvoering ter spra-
ke, een zaak die problemen kan ople-
veren omdaf West Papoea in de ko-
mende periode fw-ee vlaggen zal ken-
nen.
Hij erkende de juistheid van de doo.
d: regeringstgieroachtiigdn in dii dsr--
band gemaakte, opmerking, dat hel
staatsrechtelijk niet juist zou zijn, ah
de Nieuw Guinea Raad een formele
uitspraak zou doen over uitvoeringsbe-
sluiten die krachtens een door d: Raad
zelf opgestelde ordonnantie fot de rom-

Retentie van liet gouvernement be-
hoorden.

Maar De Rijke achtte hot toch wel
nuttig dat er door de Raid^ledsn een
m:rürig seu worden verkondigd diei voo»
de Ovevheid dan wel geen bindende
implicaties zou he.bU.ii maar toch ais
een soort informele leiddraad zou kun-
rer geiden.
WAAR .EEN VLAG EN WAAR TWEE?

Hij zelf opende het debat, over deze
kwestie- en meende, dat het juist, zot
zijn als de Gouverneur, als vertegen-
woordiger van d;9Kroon, ook na 1 de-
cember alleen .1c Nederlandse vlag zoij
voeren. Maar als teken van begrip var
Nederlandse zijde voor de nationale as-
piraties van de Papoea's zou hij het
toch juist achten, ais op 1 december
ook bij de Gouverneurswoning voo
een keer el. Papoea-vlag gehesen zot)

worden naast de; Nederlandse.
Na de eerste dag zou volgens, hem op
alle plaatsen in Nieuw Gum ;a het be-
staande vlaggebruik moeten worder
vo( rtgez-j t, maar dan met twee vlag-
gen in plaats van met een.

De heeer Tnrei meende dat ook bij de
Nederlandse Strijdkrachten en voor de
Residentswcningen alleen de Neder-
landse vlag zou moeten waaien; voor
de HPB-kantoren beide vlaggen en op
de kleinere bèstuurs en politieposten
alken' de Papoea-vlag.
De heer Kaisiepo verklaarde daf hem
gebleken was daf. de bevolking op veel
plaateen er prijs op stelde alleen de
nieuwe Papoeavlag lic hijsen.

De i egcringsgemachtigde verklaarde
dat hij nota genomen had van de op-
vattingen die bij de leden van het col-
lege bitken te bestaan.
Vandaag is de kn'ee^ie in de Raad van
Diensthoofden besproken.
Bfe Gouverneur heeft in deze hefö laat-
ste woord.

NIEUW GUINEA - NEA - NEE - JA
NEE - JA !!!!!
Bovenstaand cryptorijm-pje heb-
ben ioe eindeloos op de knoper*
van onze duffelse jas staan aftel-
len, toen we nog op het Leidst
Plein stonden.
Het is „JA" geworden! Waarom,-
Ach, schrijft Elsschot niet:

„Tussen droom en daad,
staan wetten in de weg,
die niemand kan verklaren.'

Fijne jongen, zullen allerlei lezer:
zeggen, je zegt het allemaal zeei
lyrisch, maar je bedoelt natuur-
lijk:

„Na een jaartje droom en
daad,
staat, wachtgeld op de weg,
dat niemand kan verhalen]'

Goed, wij laten deze „Brighter
prospects of life" maar over aam
de nijvere vakverenigingen, die
vooruitstrevend als ze zijn, tegen-
woordig zelfs al goochelvoorstel-
lingen organiseren „hoofdzakelijk
bestemd voor Papoea's".
Nu, daar hebben ive wel vrede
mee, als ze dan maar te zijner
tijd ook uit de ambtelijke hoge
zijje een lekker mals konijntje
toveren. (Hoofdzakelijk bestemd
voor alochtonen).
U hoort het al, we zijn er afgelo-
pen zes maanden niet veel beter
op geworden. A sadder but a
wiser man
Maar we lazen dan, ook zes maan-
den lang slechts hollandse kran-
ten. V weet wel, bij ieder krantje
krijg je tegenwoordig een klein
vampieren zeef je, het zogenaamde
K.V.-zeefje. (Kritisch verstand-
zeefje).
'■' ;'fs al gebruikten wij het zeef je

"'"■undiq, dan nog werd ons Hol-
landia als een uitgestorven stad
voor de ogen getoverd,
ledereen gong weg, de uittocht
was schrikbarend ....
We merkten er weinig van, alles
draaide nog even langzaam als te-
voren.
Ook zagen we weer talloze boengs
terug. In blakende gezondheid mo-
gen we wel zeggen.
'".jßen je 'der weer", spraken ze dan
met een lichte trilling in de stem.
„Ben je der nog", zeiden wij dan
met ferme stem.
Afgelopen week liepen er maar
twee weg ,maar schreven we in-
dertijd al niet „een goede Raad is
duur!"

VRIJBUITER

PTT vat papoeanisering ernstig op
„Aan miin liefste vriendin Jo-

hanna in Sorong" staat er op een
brief die in Hollandia in de bu-.
werd gedaan. Het aantal poststuk-
ken geadresseerd aan „mijn
schoonvader in Hollandia" oi
„mijn vriend Esau zesde klas
LSB" e.d. is legio, zo vertelde om-
de heer E.H. Mehlbaum, hoofd van
het bedrijf der PTT in Nederlands
Nieuw Guinea, en hij illustreerde
daarmee, dat veel van wat de P
TT doet — we spreken nog niel
eens van telefoneren of telegra-
feren — vreemd is aan de oor-
spronkelijke levenswijs van ót
Papoea's.
Toch is het uit dezezelfde bevol-
kingsgroep dat de PTT zijn toe-
komstige loketbeambten en be
drijfstechnici recruteert.

KALM AAN

' V/ij doen het kaimpjts aan met dii
diensttopfeiding, 4s§t de bee-r N.^hl-
baum. Ons^e mensen komen dikwijls nog
uit e/en vrij primitieve omgevine

het beter is m het hegin niets fe for-
ceren, maar hen heel gieUideii.'
wcmen aan de westerse begrippe
in een modern bedrijf gelden.
Deze vaderlijke houding kwam onde;
meer tot uiting toen onlangs een acht-
tal autochtone PTT-krachten voor va
dere opledd.'ng naar Nederland wfclrd
gezonden. De dienstleiding nam er fx
rustig da tijd voor hen zulke practi?ch<
details .als bv. het aantrekken van „een
jas, bij te bre:r

GOE .EOMGANGSVORMEN WORMEN

HOOG AANGESLAGEN
Een belangrijk punt bij de op-

leiding van het PTT-personeel
vormt het aankweken van goede
omgangsvormen.Een volleerd be-

ambte moet go_-d kunnen omgaat
hel :'. zijn collega's, èl. zijn meer-
deren, maar 1. vooral met het pu-
bliek.
Dat de opgeleide Papoea's zelf met
dit alles heel tevreden zijn, blijkt
wel uit het feit dat er nooit ie-
mand wegloopt. Ook niet als hij
elders meer kan verdienen.

Da PTT-dicnsrtopleiding die niedit
tS3J mei de eerst? oursus begon, Ie
\:i;t i«r nu toe fwaalf bcdrijfsbeamb-
(en voer de po-c- en ftlegraafdien.it af
Hiervan zijn er thans vier naar Ne-
(".-;lj»rid vertrokken om voor hoger*

Pu ïölies | - worden bekwaamd; een bp-
h» rt zelfstandig fel.it radiostation en
postkantoor in Ransiki en de andere*
zijn verdeeld over diverse postkanto-
ren in Nievfw Guinea; zij koirien t-_.t
voor verdlere opleiding weer naar HnJ-
landia.

FULLSPEED VERDER
Toen bet bescheid-r, begin een suc-

ces bleek te zijn, breidde de PTT bet
aantal cursisten aanzienlijk uit om zo-
doend-; zo snel mogelijk tof een alge-
i,eij Pii.M.amJen.ne, van he bedril:
te kom i.i. Vanzelfsprekend komen d<

rangen hiervoor het eerst in aai
ng. Momenteel zijn er 82 man ■;

ing, dï. voor e en deel in de lo'>r
~ ;,; uvc" jaar klaar zullen komen.

HEP IS HARD WERKEN BIJ DE TE
LEFONIE

Behalve de training van boven-
genoemde groep, werden er ook
tien telefonistes opgeleid. Als men
deze fleurige meisjes met razende
snelheid achter het schakelbord
verbindingen tussen de 600 Hol-
landiase abonnees tot stand ziel
brengen, kan men niet anders dart
ontzag voelen voor hun concentra-
tie en uithoudingsvermogen.

(Vervolg op pag. O
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DE NIEUWE

UUI 600 D
WAAROM Omdat ten eerste deze Fiat nu tiog maar f. 5.425-

-zal ik kost__ ------ _»A«* B-k Omdat deze auto met zijn nieuwe 32 pk. motor snel
Cfle FIAT OüO D en pittig is; ruim 105 km/u. plus nog een veilige

kODen ? sparende reserve.
Omdat hij een uiterst geringe slijtage heeft.

Omdat er toch altijd nog 4 personen een comforta-
bele plaats in vinden of 200 kg. bagage in een ruimte
van bijna een kubieke meter.

Omdat de versterkte._Fiat 600-motor al jarenlang op
de weg is en in de praktijk zijn betrouwbaarheid
heeft bewezen. Dddrom !
v -.. ï'.--.-»«,*,-....-—'

In diverse kleuren leverbaar.

NIEUW GUINEA IMPORT & EXPORT MV. (NIÖIUTO «*V.

I

GLAASJE: „Fijn, 1 december wordt
dc W( i
i f; si.:"■

liJE: „Noi m jij >'■■ ijn
i . ■ . ■ ■ . aan mii te
u.;!,!'!! alsoi ik dc belangrijkste



INTERNATIONAAL PROGRAMMA

Summier gesteld kwam het „in-
ternationale ruimtevaartprogram-
ma" neer op de volgende punten;
de lancering van kunstmanen (sa-
tellieten) die een baan om de aar-
de zouden beschrijven; en ter af-
sluiting van de eerste fase: het
afschieten van een bemande ruim-
tecabine, die enkele malen een sa
tellietvlucht om de aarde zou uit
vloeren.

Toen het programma officieel bekend
was gemaakt, zei Amerika: „Wij zijn
allang met iets dergelijks bazig". De
Russen zeiden niets, en daardoor was
het dan ook een verrassing als do be-
faamde donderslag bij heldere hemel
tbeln dielSovjets op 4 oktjober 1957 hun
eerste Spoetnik in de ruimte schoten,
nog geen maand, later gevolgd door
uummer twee die de hond Laika aanboord"'hadt"Pas toen maakten de Rus-sen een massa drukto; men had ie<r danook reden voor.. Terwijl de gehele we-reld de öerste successen eigenlijk var
Anve-Hka had velrwacht (er is per slot
van rekening maar een land metl "on-
bejrensldei mogelijkheden,,) ging Rus-
land op maximaal overtuigende manier
met de (X« strijken.

EXPERT GENEGEERD
En toch hadden de Amerikanen

de Russische concurrentie het

hoofd kunnen bieden, wanneer
men bij de opzet van de raketten*
programma's meer had geluisterd
naar 's werelds grootste raketten-
specialist, de ex-Duitser Wemher
von Braun, oftewel de „professor"
zoals hij door zijn medewerkers in
navolging van Adolf Hit!er nog
altijd wordt genoemd. Reeds een
jaarvoordat de Sovjets hun eerste
Spoetnik lanceerden, had Von
Braun de regering van de V.S.
voorgesteld een kunstmaan in een
baan om de aarde te brengen met
de door hem ontwikkeldeRedstone
raket (een verbeterde versie van
de beruchte V-2), doch het Con-
gres was er tegen .... Pas toen
Amerika al een flinke achterstand
had op de Russen, herinnerde men

ich blijkbaar Von Braun weer.
Op 1 januari 1958 werd vanal
Cape Canaveral de eerste Ameri-
kaanse kunstmaan, de Explorer I,
gelanceerd door een Redstone-ra-
ket; dat was twee maanden na de
Spoetnik II en drie maanden nadat
de Russen de eerste kunstmatige
satelliet ter wereld hadden afge-
vuurd.

Later was het opnieuw dsvßedstone-
raket van Von Braun dia het gezicht
van de Verenigde Staten nog enigie'rma-
t.e moest redden. Dat was nadat de
jonge Sovjet-majoor Yuri Gagarin ah

ie/erste mens op 12 april 19G1 een s-if-l-
-lieitjVlucht cm ds aard.' had gemaakf er
veilig was geland. Tloen werd — op !:
mei. — de Amerikaan Alan Bartletj
Shepard Jr. voor een korfe ruimtereis
pi.ir Rt'ds'ltjne gJamlerd. Hij kwam
tot ruim 180 km. hoogte en kwam op
bijna 500 km. afstand van Cape Cana-
veral mef zijn Mercury-Cabéue in zee
terecht-

Als men de plannen van Von Braufl
wiatt serieuzer had bestuÖeierd, zoudei
die V.S. op di/ punt in e!k g(ev»l e°rsi
zijn geweest. Dit is de tragiek van hei
Amerikaan|ei ruimtevaartprogramma.
Van he.?; groot belang het vele w'oiten-
schapplelijke vuerk van al die Discove-
rersf, Vanguards, Pioneers en Explorer.'
van Amerika ook gfeweest moge zijn
4e Russen wonnen nrtet een paar dave-
rende effect-successen de prestigestriju
ten opzichte van een verbaasd toitkij-
kende w<ereld. En van de Amerikaans*
proeven werd meer dan eens smalen,
opgemerkf. „Hét zal w/el weer een mis-
lukking worden "

Een Redstone-raket met in de top
een Mercuryruimtecabine. Naast
de 28 meter hoge raket de mobie-
le installatie van waaruit de voor-
bereidingen voor een vlucht wor-
den gemaakt.

ALLEEN MELODIE

De melodie nam ds. Kiine ovei
van een onbekend Nederlands
volksliedje van Marius A. Brandts
Buys, overleden in 1911. Het heet-
te „Aan het Vaderland".

„Meter dan die melodie kon ik niet
g; bruiken, want het is een beietje een
raar vers, dat zich niet liet veiri.'alen.
Vobral ook niet, omdat het Jo?lfs een
b tJe l.rveber is, eenls dit ve-rs: „Door-
boorden wij onze dijken, bij 't sitügi *van 't gevaar. Wij kis', en ?■,:] met lijken
als 't zijn moet tachtig jaar".

Zoiets is niet te vertalen en daar-om heb ik eigen woorden gezocht* hoe-
wel die nu ook een beetje tibe<atmal
klinken", everwoog ds. Kiji: .

HET SCHOT OP DE MAAAN (1)
Redstone raket bracht uitkomst voor Amerika

Toen bekend werd dat op 14 scp
tember 1959 (om 00.02.24 uur Mos
feouse tijd) de Russische „Lunik
II" te pletter was geslagen op het
oppervlak van de maan, brak on-
der de negers van Natal een wa-
re paniek uit. Verstard van angst
vroegen ze of ze nu allemaal ge-
dood zouden worden. Eigenlijk
hadden ze voor zichzelf het ant-
woord al gereed: „Nu zal de maan
naar beneden vallen en ons ver-
pletteren".
De wereld was in rep en roer
voor het eerst in de geschiedenis
had een door mensenhanden ver-
vaardigd instrument de 380.000
kilometer lange afstand tussen
aarde en maan overbrugd in nau-
welijks 35 uur. Het was de eerste
ouverture van het grote „Schot"'
de reis van de mens naar de maan
(en terug) ....

Toen zon vijf jaar geiteden een groot
aenfal geleerden uit de gehele wereld
bijeen was cm zich — in hietl kade.i
van heit Internationaal Geofysisch Jaar- tet beraden over een wereldbmvat-
tund ruimtevaartprogramma, kan mer.
nauwelijks heibbten vermoed dat dit
programma een zo verrassende en snel
De oritwikk^elilng ;leU doormakfanl ale<
uiteindelijk het geval is geweest. Uilier
aard heeft men wel geweten dat ds
Sovjet Unie en vooral ook de» Verenig-
de Staten van Amerika bij dei uitvoe-
ring van die besproken astronautische
plannen >elen rol van dei grootste bete-
kenis zouden spelen, maar dat het werk
plan tenslotte een prestigerstrijd tus-
sen tjwaei wereldmachten zou worden
die dikwijls, meer politfek-propagEtidis
tisch dan wetenschappelijk getint) is . .. , men heeift het wellicht in de ver-
te vermoed en gietvree'sd, maar er was
toen nog hoop. Inmiddels beieft het
ideaal zo langzamerhand wel heel veei
van zijn voorname glans verloren.

Amerika bloef overigens nog hel
dichtst bij het gestelde doel, al maakt!
men er op Cape Canaveral wel eens een
wat al t*t gortige show-business van,
compleet met duizenden toeschouwers,
journalisten, radio- en jt.v.-reporters
en ~ . v tijdrovende stakingen van
het technisch personeel.

In elk geval blieken dia Amerikanen
mededeelzaam, maar de Russen zwe-
gen; ze zwijgen zelfs nu nog en bre-
ken daarmee; hun beloften om belang-
rijke' ge'guvens over hun kostmonauti-
schc: successen bekend t& maken ten be
hoeive van de internationale weten-
schap. En ze lachen om Amerika, dat in
de ruimtevaartwedloop een aanzienlijke
achterstand heeft opgelopen door enke-
le hoogst onverstandige besluiten, o.m.
meit betrekking tob het rakatfcenpro-
gramma.
Dit is dè situatie van het ogenblik. Ln
wetenschappelijk opzicht niet bepaald
rooskleurig, maar anderzijds
eir zijn toch reeds sucee&en geboekt die
dei heiren geleerden van hetl Internatio-
naal Geofisisch Jaar in nog geen tientallen jaren hadden verwacht-

Ds Kijne en zijn lied
„Toen ik in 1925 de tekst voor

het lied Hai Tanahku Papua
schreef, heb ik er natuurlijk niet
aan gedacht, dat het nog eens uit-
geroepen zou worden tot volks-
lied van Nieuw Guinea", zo be-
kende dominee Ï.S. Kijne dezei
dagen aan een verslaggever van
het Nederlandse blad Het Vrije
Volk.

Ds. Kijne, een forse donkere
man, 62 jaaroud, met veel ge-
voel voor humor &en cc*"

nuchtere kijk op de zaken
heeft 35 jaar in Nieuw Gui-
nea gewerkt als zendingspre-
dïkant, speciaal belast met de
opleiding van voorgangers en
onderwijzers. Hij doceert nu
aan de zendingshogeschool te
Oestgeest.

„Dit lied heb ik aig-enlijk gemaakt.
omdat de Papoea's tQen een akelige
vertaling van het Wilhelmus zongen
Nu geloof ik, dat wij NedleHanders a).
moeitet genoeg hebben met "De Koning
van Hispaniöh", zodat de Papoea's hei
liamaal niet meer wteten wat zij ziel.
daarvan moe-ten voorstellen", constla-
teeirdie hij met een glimlach.

Politieberichten
Hollandia- De Christus Koning School te

Hollandia-Kfoqrdwijk heeft bezoek ge-
had van onbevoegden, die, een aanta:
deuren in het schoolgebouw hebben vti
nield en het, aehoolltauUjui hebban be-
vuild met koffie, stroop en suiker. D<
Opu.ibare Lagere Schooi in Noordwijk
moest i.ten soortgelijk lot onderga-in
De daders zijn inmiddels gevor.jden De-
zet bleken ook verantwoordelijk ta zijn
voor een dieïsttal van een bedrag var
ruim zevenhonderd gulden en enkele
huishoudelijke! artikelen uit de woning
van mevrouw M.V.
Dit gtfd behoorde t"e aan het Gpuver
nemeirt.

J.A.G. deed aangifte van vermissing.
van een bruinieren tas, wnarin zich eer,-
bedrag van f 3500,-- en een aantal be-
scheiden bevond.
Heft geld behoorde toe aan de Picifit
Import Maatschappij alhier.

De heer A.V. deed aangifte vati diei
sJtal van -een compleet ttafelbesrtek tOl
waardia van f 740,— en. van <eh kleine
trekharmonica.

- Tégen de - automobilist ï>.i\se wsn,
proo'ö-verbaal opgemaakt, omdat hl;
te Hollandia-Binnen zonder noodzaak
op een driesprong stopte.

K.R.H, dejed aangifte dat iemand
door middel van vernieling van wand-
gaas in zijn woning was doorgedron-
gen en in Êen kamer die inventaris had
vernield. Er werd niets vermist Di
dader is nfcjt bekend.

- - Van een bouwterrein in Vru HeutS-
kanip 3, werd ben nadele van de Bouwntaatechappij Hollandia een hoevefclbeid bouwmateriaal ontvreemd teo
waarde van f 45,—- Mevrouw B. deed aangifte van «er,poging tot binnen dringing in haar wo-ning te Dok 8.

Radioprogramma
ZATERDAG 11 NOVEMBER 1961
20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws er,
weersverwachting, 20.20 Actualittli'iter
cf gram. muziek ,20.30 Klassieke ju-
vveeitjies, 21.05 Nederlands Nieuwsjour-
naal, 21.210 Tierelantijnen (Cabaret!
22.C6' Wat de petrs ervan zegt - - - 22. IC
Island International Club: gasfheei
Hans Oosterhof. 22.40 Geor.ge Brasem
zïJig, 22.50 Nieuws, in het kort, 23.0C
Jukebox Saturdaynight, 24.00 Sluiting
03 00 Klok, progr. overzicht nieuws CS.l*
Protastantsa Kerkdienst 10.10 Orkesi
van Man'jOve.niJ 10.30 Niefw op 45-
-t-1 ren 11-15 Concert voor vioojf en
orkest 'in D. gr. t op 19 (SergeEr£_~-fleff)1 Solist: Davjd£>i*WfV viool, Rus-
fsch st*«rtssyinbhonie orkest, Dirigent
G, nadij Rosjhdestwendki, 11.40 Halbt
C Kool spreekt, over "Francois Villon'
11 50 Rumba-potpourri door hef orkes;
van Malando, 12.C* Klok. De Zaaier;
olv. Jos Cleber, 12.30 Voor de. jengel
olv Tanfe Ditty Zwcllo, 12.50 Johnn.v
Burnett, zang. 13.00 Nieuws, 13.15 Mu-
ziek op verzoek 14.00 Sluiting.
20 00 Klok, progr, overzicht nieuws er
weersverwachting, 2f30 ActuaMlefifcen
of eram. muziek, 20.30 O-fetst van Wei
ner Muller, 20-.50 Jiddische liederen
(III) Samenstelling: Bob Meyer 21.03
Jan Corduwener en zijn orkest, 2tJC
Bobby Darm zingt! Opname uit "Wie
Copacabana" nachtclub in New Vork
n 30 Trio Errol Garr,er. 21.45 R.K. A
vondoverdenking, 22.00 Uw lievelings-
mslodfe door Henk da By, 22,15 En-■ mb.i' G~"rd van Krevqlen, 22.46
Zuid'^An-irikaansji muziek dbor a.a.
Calypso Arm. 23.C*) Sluiting.

Grote vraeg naar spijkers
Droppings gevraagd

Tijdens een tournee door de
Kamoe-^vlakte, ten Zuid-Westen
van de Wisselmeren werd de com-
missaris voor het Centrale Berg-
land de heer R. den Haan, dooi
de plaatselijke bevolking bestormd
met verzoeken om spijkers. „We
wc ten wel dat het moeilijk is om
spiikers aan te voeren, omdat ei

hier peen vliegveld is, maar kun-
nen ze dan niet door vliegtuigen

.dropt?", zo werd er ge-
vaagd De overheid zal deze sug-
gestie in ernstige overweging ne-
men.

Voorei in de dorpen Moanamani er
Keroda blelek een grote behoefte aar
SDÜke.rs ta bestaan omdat de bevolking
daar h'ii grol© nuf. van dit materiaal
he-eft leren inzien. Tot nu toe. worder.
bii de huizenbouw verbindingen sfeieds
gemaakt met rotan in plaats van mef

Men haHt hier kennelijk te doen mjjf
een Va de gevallen, waarin een bevol-
king die vooruit wil, word)t! gehandiea.pt
daor de gebrekkige aanvoer faciliteiten
van de kust naar hef, Centrale Berg

MONI-BESTUURSAMBTENAAR
Te Moanamam ontmoette de

heer Den Haan ca. de eerste uit
het centrale bergland afkomstig.
Papoea-bestuursambtenaar, de
heer Dick Zonggenao. Deze be-
hoort tot de Monistam en het ge-

bied waar hij geplaatst is wordt
bevolkt door Kapauko's.

Ondanks het feit dat dete «wee groe-
pen vanouds niet bijzonder ep elkaai
»'estl"tid zijn, kan Dick Zonggenao hen
goed met 'de plaatselijke bewoners vin-
den Dit is waarschijnlijk mede te dan-
ken aan het teiï, dat hij familie is var
de betoendie Soalejkigi, een Moni die tij-
dens de oorlog dr. XV. dei Bruyn in het
gebied van de Wisselmeren vergezeld*
en ook in dei Kamoevallei contacter.
1-ogde. . _ . .
D-< jonge bestuursambtenaar is in dï
KamöfValfei lier bteifehikking gfcsfteflc
van de administratieve ambtenaar I->
tene,t'o-in van Voorst.



Wanneer Nederland de afscheiding van
West Irian een voldongen feit heefl
ge-inhakt, wanneer die onafhankelijk-
heid van dit gebied is uitgeroepen
"zullen wij genoodzaakt zijn een derge-
lijke proclamatie met aIV middelendie ons ten dienste staan teniet t.e
doen", aldus minister Soebandrio.

West-Europa, dat zich thans tracht
te verenigen, ook met Engeland.
Ondanks al het lawaai over Berlijn
en Saigon vindt momenteel een
vereniging van het Westen voort-
gang, die veel belangrijker is dan
dat lawaai. Gelukkig wordt dat
zowel de president als enige van
Zijjn naaste medewerkers steeds
duidelijker. Maanden lang hebben
zij zich vooral bezig gehouden met
bestrijden van verkeerde dingen,
maar thans beginnen zij hun geest
vooral te concentreren op het ver-
richten van goede dingen: het voe-
ren van een grote oorlog in Zuid
oosl. Azië met een grote menigte
Amerikaanse guerillastrijders be-
hoort daar niet toe, aldus James
Reston.

_
Het) is hard werken, vooral 's morgens

tijd ns de kantooruren. Het systeem is,
vijftig minuten werken afgewisseld
met tien minuten rust. Bovendien
wordt van de' telefonistes/, dj,., twee te-gelijk in het wachtkamer-tje gaan zit-ten uitblazen, geëist dat zij tijdens de-
ze pauzes met elkaar in het Neder-
lands converseren opdat zij deze moei-
lijke taal .'tiel zullen beheersen. (ve,ei
moeite hebben zij met de manier waar
op :Een Nederlander een- getal uit-spreekt: tweehonderd een en twintig
schrijft men immers, twee twee,een.!
De- leerlingen hebben alle een voorop-
leiding van LSB of WS. Na drie' we-ken oefenen „op het droge" worden zij
in het bedrijf ingeschakeld en .leren d*resti van het vak "on the job".

Op hét og-enblik draait de 'helft vanhet telefoonbedrijf op dieaae teerlingen

SPORT
MollandïBeLgie

Het Nederlands voetbalelftal, datzondag 12 november a.s. in het Olym-
pisch Stadion te Amsterdam uitkomt
tegen de nationale ploeg van België.
'is als volgt -samengesteld:
Doel: Pieters Graafland (Feyenoord)".
Achter: Wiersma (PSV); Pronk (Ajax).
Veldhoen (Feyenoord).
-Midden:'- Kreyermaat ■ (Feyenoord) en
Muller (Ajax). ....Voor:. Swart (Ajax)', Groot (Ajax), v.d.
Linden (DOS), ....Bouwmeester. (Feye-
noord) en Moülijn (Feyenoord).,Reserves: ,
Van Zoghei (DOS), Ouderland (Ajax),
Wagemakers (Alkmaar), Bpsselaar
(Sparta).
De .ploeg is, in vergelijking met het
elftal dat twee weken gleleden 3—3
speelde1tegen Hongarije, op drie plaat-
sen ge-wijzigd: rechtsbuiten v.d. Kuil
(PSV) moest zijn- plaats Opnieuw af-
staan aan d© jonge Swart van Ajax;
linksbuiten v.d Gijp (Feyenoord) zietclubgenoot Bouwmeester in het veld
verschijnen, terwijl, Bos.selaar door d-e
opstelling van Coentje Moulijn naar 4erevserves verhuisde.

Ingezanden
Gezien de huidige sfeer in de UNO

zijn wij, van de partij PPM zeer be-
zorgd, niet omdat wij bang zijn van
Indonesicj maar juis; omdat we volhar-
den in onze steun voor het plan i.i-i;-.. de P'PM ds vraag aan
het gouvernement of de overheid gie-
durende de tijd dat z- hier aanwezig
is geweest slechts drie ontwikkelde, Pa
po a's heèit opgeteld, terwijl er tegen-

lig t°ch ook drie studenten in
Nederland met. nog andere strijders
zijn.
Wij hebben geen -enkel bezwaar tegen
de drie mensen van ons die nu reeds
in Amerika bij de UNO aanwezig zijn,
maar van diplomatiek standpunt uitbezien is onze delegatie kleiuer dan die
van Indonesië5.
Maar laden wij er niettemin op ver-
trouwen dat God ons Papoea's niet in
de1 steek zal laten.
Tenslotte hepen we — wat de binnen-
landse politiek betreft — dat wij ons

erde op ireden zullen veranderen
wil! keuiige ttasistel-lingen meer nastreven of het nu Ne-

derlanders of Papoea's betreft. Als wij
een zijn zullen de scheddingslij>.ien tus-sen ons wegvallen. .

iet mogelijk is verzoeken wij om
minstens twee studenten uit Neder-
land aan onze delegatie toe te voegen.
Zoals het Blakse spreekwoord z/egt:
i de oorlog wil overwinnen "ebe-jer rak me i ma pen i" wat betekent;
dat' het moest van alles op de vijand
in ds rug gelet moet worden, want hij
is het die de overwinning bepaalt.
Met dank voor de plaatsruimte.
De voorzitter Partij Papua Merdeka.

IVïozes Rumainum.

GEEN COMMENTAAR
In kringen van de Nederlandse

delegatie in New Vork was men
niet bereid commentaar te leveren
op de rede van minister Soeban-
drio. Men wilde de 25 bladzijden
tekst van diens toespraak eerst
grondig bestuderen.
Enkele Afrikaanse gedelegeerden
verklaarden officieus dat zij niet
erg ingenomen waren met hel
„sabelgekletter" van minister Soe-
bandrio.
Naar verluidt wordt verwacht dat
de Verenigde Staten een bemid-
delende rol in de kwestie zullen
gaan spelen. De Amerikaanse af-
gevaardigde Stevenson heeft reeds
een onderhoud gehad met de Ne-
derlandse en Indonesische minis-
ters van buitenlandse zaken.

Draagnetten tegen
aluminium

De bevolking van de Beandora-
vallei in het oostelijke Centrale
Bergland is spontaan een actie be-
gonnen om aan geld te komen
voor de aankoop van aluminium
dakbedekking voor de scholen in
de vallei. Deze actie bestaat in de
produktie van een hoeveelheid tra-
ditionele draagnetten die men in
Hollandia als souvenir wil verko-
pen.

De esrste partij netftai wordt over
enkel, i d hoofdstad verwecht.
Waarschijnlijk zal de verkoop geschie-
den via de Prins Bernhard Kiosk, waar
ook re;ds andere letthnograficn veirkrijg-
ba-M- zijn.
De bevolking van de Beandoro-vallei■ viii tildetijk en welwillend. De
■enige blanke in hun. gebied is de
Ami.trikaanse zendeling Don Gibbonsi,
van de Christian and Missionary Alll-
ance.

Toch vis in de Wisseimeren
In een van de zogenaamde del-

ta's van het Paniai-meer werd op
1 september j.l. door Nöriopi Go-
bai van kampong Daroto een vis
gevangen van 40 cm. lengte en 20
cm. hoogte. Dit was een opmerke-
lijke -gebeurtenis, omdat in de
Wisselmeren (waar het Paniaimeër
er een van is) voor zover bekend
tot nu toe slechts krabbetjes engeen vis voorkwam.

Een, vergelijkihg van het Stfvaogenexemjyaar üïetf de Vissoorten die in eèn
ter plaatse aanwezige proefvijver wor-
den gekwö;(kti, toondtei ■ aan, dat het 4»
gróttè vterschillem dtearmee vertoondfedat het niet uit die -vij'vctr afkomstig
kon zijn.
Aangenomen wordt nu, vdat deze, een-
zame ,Vis het resultaat is van c)eh Vis-
"■iiitzeit. die, re«ds in het Jaarl93& hietetftplaats gevonden-

REDACTEUÜ GEVÜAAGD j
Bij de NIEUW GUINEA KOERIER te Hollandia.worden sollicii..--| ties ingewacht voor de functie van .

HOOFDREDACTEUR.
In aanmerking komen zij:

— die een middelbare of daarmee gelijk te stellen school-
opleiding hebben genoten,— die naast de Nederlandse ook de Engelse- en ?.falei.se
taal volledig beheersen

— die een actieve belangstelling hebben voor de actuele
gebeurtenissen hier te lande en bij voorkeur reeds
enige maatschappelijke ervaring in Nieuw Guinea heb-
ben opgedaan.

Deze functie biedt in het bijzonder goede perspectieven voor
hen, die juist een kort-verband- contract bij Gouvernement, Zen-
ding of Missie (administratieve ambtenaren, onderwijzers etc.)
hebben beëindigd en nog gedurende een jaar daarna recht op vrije
terugtocht naar Nederland behouden. Aan hen wordt een zeer aan-
trekkelijk salaris geboden.
Aanstelling bij voorkeur per 1 januari 1962 of eerder
Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan:

de NIEUW GUINEA KOERIER (Directie)
Postbus 45 - Hollandia.

f* BRANDWEER Hl
Het telefoonnummer voor brand meldingen in Hollandia is met-in-
gang van heden :

No. Hollandia 18
Het nummer van de wacht van het Bureau van de Stadspolitie
nummer Hollandia 20 vervalt derhalve met ingang van heden als
brandalarm nummer.
Men wordt in zijn eigen belang verzocht deze wijziging in de
telefoongids over te nemen.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

GEVRAAGD: per 1 februari 1962
Voor Gouvernements logeergebouw te Wamena (Baliem), capa-
citeit 16 bedden, een vrouwelijke of mannelijke beheerder of
echtpaar voor toebereidirig maaltijden, toezicht bediening, schoon
houden logeergebouw, etc. » f
Honorarium nader overeen te komen.

Tevens mogelijkheid eigen exploitatie bar van logeergebouw.
Brieven te richten aan de Resident van Hollandia. Voor telefo-
nische inlichtingen Hla. 192.

BENZINE-POMPSTATION Dok 5 =
( Zeezicht )

CONTINUE OPEN
6.30 uur v. m. - 8.30 uur n.m.

VOETBAL
Dinsdag 14 november 16.30 uur

mondselHal C.tiMZigo
TJerréin Berg en Dal

Opbrengst t£n bate. van het
"KOMITEE NAtSIONAL "

TE KOOP
In uitstekende staat verkerend:. Volks-wagen 1959 zwart met, veel accessoires

benzinemeter. Telf. Dok II 318 en
kantoortijd Hla. 351.

no. 612; J

- —1. ■' ' — ■■■' ■■ ■

Zwemmen
Evenals de vorige maanden zullen erop 12 november om 09.30 uur onder-

linge zvtfem- en polow'.'ds tijden der
HZPC plaats vinden. Aan spanning zal
het niet ontbreken, want velen zullen
weet- u-achten de bestaande clubrecords
te breken
Tot besluit zal wederom Een po'o-

ii plaats vinden tus);en een team
ven de, Marins-j en de burgerij. De- tweevoorgaande matches leverden een Ma-
rine-overwinning op;, het is dus nietonwaarschijnlijk dat de. burgerploeg
met hun geroutineerd] ;" 0p een

revanche uit-, zullen zijn.,

EUCHTPOSTSLUïTüNGEN IN DE
KOMENDE WEEK \

Maandag 13-11: Biak — Manokwari —Sorong — Amsterdam-Cs — Genjem —Wamena (06.30 uur)
Dinjxlag 14-1.1: Biak — Manokwari -'Sorong ~ Fak-Fak.Waaisd^g-.15-11: Merauke.Donderdag 16-11-
VriÜag t7"U-: - Syd,ney - Biak-.Manofcwm _

Sorong - Amsterdam-Cs. — Djakarta — Wamena.Zaterdag 18-11:, Biak — Manokwari —-Sorong- — 'Amsterdam-Cs — Merauke—..-. Tanah JVTerah.
Voor nadere inlichtingen -telf. Hla 296

filmprogramma
IÏEX THEATER

Twee woor-dlan die het geweten van de
-i wakker schudde

"IK BESCHULDIG"
Een schokkend onrecht word fco' een
nationaal schandaal. De affaire Drey-
tu.-, op ongekende dramatische wijze op
het witte doek.
Aangrijpend .... Gespannen schok-
kend .... Dramatisch.Da affairte Dreyfus, de, dramatische ge-
schud: nis van een officier, f;, n onrech-
te verdacht van hoogverraad.
José F.errer (als Dreyfus), Anton Wall-
brook en Viveca Lindfords.
Heden 11-11 en morgen 12-11 in REK

Alle leeftijden
Matinee aanvang 10.30 uur <3e film

"NAAK EER EN GEWETEN"
I-rijs p.p. t' 1,—. 14 jaar.
Hcllandia-Bj.inen zondag 12-11 de film

"DCCHESS OF IDAHO"
met Esther Williams en Van Johnson.

14 jaar
Maandag 13-11:

"THE BADLANDERS"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 11-11 en morgen 12-11

"DOMINO KID"
met Rory Caihoun, Christme Miller en
Andrew Duggan.
De sneltreKKer en scherpschutter van
het Westen, gevleesd en bemind!
"Uitkijken" is lui wachtwoord vau zijn
vijanden, wanne'; r hij zich in hun ge-
lederen vertoon!.
Een tiiin. waardoor U va&tgekluistèrd
\Vordt aan uw stoel, geladen met enor-
m " spanning. 14 jaar.
Hollandia-Binnen heden:

'ORDERS TO KIEL"
nvt Eddie Albert. . 18 jaar.
Sentani heden:

"DIE EHE DER DR. DANVVITZ"
met Karl H. Bohm lil jaar
Mal in, e Haven mm

"KINGS GO FORTH"
met Frank Sinatra. 14 jaar.
Sentani morgen:

"CASH MC CALL"
met Janxs Garner. Alle leeftijden.
Sentani mauidag 13-11:

"THE HORSE'S MOU'I»!"
met Aiec Guiness. Allo leertijden.

Met grote blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van de geboorte
van onze zoon

ÏÏAtqwatA. JUem Tów^ Hcun
Fam. Liem Hoey Tjiang-Lao.
Hollandia-Binnen, 8 november 1961.
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