
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
_S/ wfv v. — V.V N

onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea.

4e JAARGANG NO. 94 WOENSDAG 25 APRIL 1963

SOEKARNO NIET
NAAR LONDEN

Uit Djakarta wordt vernomen
dat de reis ,die president Soekarno
volgende maand zou maken naar
Engeland, is afgelast. De Britse
ambassadeur in Djakarta, Sir Les-
ley Stripe, was van plan gisteren
naar Londen te vliegen om daar
de laatste voorbereidingen voor
het bezoek te treffen. Hij heeft
zijn vertrek nu uitgesteld.

Waarnemers in de Indonesische hoofd
stad vermoeden dat president Soekar-
no zijn land niet graag verlaat vanwege
de kwestie Nieuw Guinea. De reden
wordt evenwel ook gezocht in het ver-
zet van enkele politieke partijen tegen
het voornemen ''-1". Soekarno cm
groetere bevoegdheden aan zich te trek
ken.
Inmiddels wordt uit Londen gemeld, dat
men het niet doorgaan van de reis van
president Soekarno ten zeerste betreurt.
Men hoopt in de Britse hoofdstad, dat
het voorgenomen bezoek van het Indo-
nesische staatshoofd later in het jaar
alsnog zal plaatsvinden.

GEEN VOORUITGANG

De Indonesische minister van
buitenlandse zaken, dr. Soebandrio
gaf gisteren in Djakarta als zijn
mening te kennen, dat er tot op
heden geen werkelijke vooruit-

gang was geboekt inzake een even
tuele hervatting van de Neder-
lands-Indonesische onderhandelin-
gen over de kwestie Nieuw Gui-
nea.
Dr. Soebandrio zei dit tegen bui-
tenlandse correspondenten, nadat
hij tevoren een onderhoud had ge-
had met de Amerikaanse ambas-
sadeur in Djakarta, Howard Jones.
De heer Jones verklaarde na af-
loop van dit onderhoud nog steeds
ptimistisch gestemd te zijn over

een toekomstige vreedzame rege-
ling van het geschil.

VOORTZETTING GESPREK
VAN ROYEN-RUSK

De Nederlandse ambassadeur in
Washington, dr. Van Royen, heeft
op het Amerikaanse ministerie van
buitenlandse zaken een bespre-
king gehad met minister Dean
Rusk.
Volgens diplomatieke waarnemers
is het gesprek een voortzetting ge-
weest van dat van een week gele-
den, waarbij voornamelijk werd
gesproken over de verzekeringen,
die de Indonesische regering zou
hebben gegeven ten aanzien van
het zelfbeschikkingsrecht van de
Papoea's.

ROMME BINNENKORT IN
RAAD VAN STATE

Binnenkort is de benoemnig te
verwachten van professor Romme
tot lid van de Raad van State.
Professor Romme is vorig jaar af-

etreden als fractieleider van de
Katholieke Volks Partij in de
Tweede Kamer.

Nieuwe verkiezingen in Argentinië
De Argentijnse president José

Maria Guido heeft de verkiezin-
gen van vorige maand ongeldig
verklaard. Binnen drie maanden
zullen nieuwe verkiezingen wor-
den gehouden voor het president-
schap en voor het vice-president-
schap. Verder heeft president Gui-
do alle verkiezingen ongeldig ver-
klaar^, die sinds 16 december in
Argentinië zijn gehouden met uit-
zondering van die in de hoofdstad
Buenos Aires.

De grote winsten die de Peronis-
ten vorige maand boekten en die
aanleiding waren tot de jbngste .
politieke crisis in Argentinië zijn
hiermee ongedaan gemaakt.

President Guido heeft zijn secretaris
laten me_delen, dat hij de regering

heeft gemachtigd tot overname van al-
le provinciale besturen. Volgens de mi-
nister van binnenl. zaken loopt deze
maatregel op de feiten vooruit. De pre-
sident zou de kwestie van de overname
nog in overweging hebben. In negen
provincies zijn aanhangers van ex-pre-
sident Peron tot gouverneur gekozen.
De minister van binnenlandse zaken
bevestigde een ander besluit van pre-
sident Guido, waarbij deze een wetsont
werp introk, dat het hem mogelijk zou
hebben gemaakt tot 1964 als staatshoofd
aan te blijven. Daarmee werd tegelij-
kertijd de buitengewone zitting van het
parlement gesloten, dat over dit onder-
werp het maar niet eens kon worden.
Volgens de oude opvolgingswet, die dusnu weer van kracht is moet de presi-
dent binnen dertig dagen na zijn ambts
aanvaarding nieuwe verkiezingen uit-
schrijven en dat is nog deze week.
Overigens zijn de politieke moeilijkhe-
den in Argentinië' nog niet opgelost.
Weliswaar is de onenigheid in het leger
bijgelegd maar er is nog steeds geen
nieuw kabinet gevormd.

Hieuw (fuLnea Haeriec
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea
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"STRATEGIC HAMLETS"
De Vietnamese en Amerikaanse des-

kundigen menen de oplossing te heb-
ben gevonden in het systeem van de
"strategische dorpen", dat ook in Ma-
lakka met succes is toegepast. Er be-
vindt zich momenteel een Britse mili-
taire missie in Vietnam, onder leiding

van kolonel Thompson die het systeem
in Malakka heeft toegepast. Enige tijd
geleden zijn een aantal Vietnamese mi-
litairen naar Malakka vertrokken, om
daar een Britse anti-guerilla opleiding
te volgen.
Gisteren waren wij getuige van de
plechtige opening van een "strategie
hamlet" in de provincie Cv Chi onge-
veer 30 km van Saigon.
In de vroege ochtend reden wij in een
bus met kakelende Vietnamese journa-
listen en twee zwijgende Japanse tele-
visie-journalisten van Saigon naar Cv
Chi. Lange tijd is de verkeersweg die
wij volgden het enige witte gebied in
deze streek geweest. We zagen onder-
weg verscheidene wachttorens en ook
kwamen we een aanzienlijk aantal pa-
trouillerende pantserwagens tegen. Met
deze middelen kon de regering ook vroe
ger de baas blijven over de weg, maar
kon niet verhinderen, dat de communis
ten ,zodra de duisternis viel, de baas
waren in het gebied onmiddellijk naast
de weg. Volgens een woordvoerder van
de Vietnamese regering is dit door de
installatie van enkele strategische dor-
pen veranderd. Het rosé gebied naastde weg zou nu wit geworden zijn.

Radioprogramma
WOENSDAG 25 APRIL 1962
20X>0 Klok, progr. overzicht, nieuws,
20.20 Actualiteiten of gram. muziek,
20.30 Teenagerscorner, 21.15 Orkest Bil-
ly Vaughn, 21.35 Jacq. Idserda was op
de school voor expressie en gebaar te
Utrecht en interviewde daar onder meer
de directrice van de school Wanda
Reumer, 21.45 Franse chansons (gr. pi)
22.00 Wat de pers ervan zegt, 22.10
Dansorkest van Klaas van Beeck, mmv
Jan van der Most, zang 22.35 Accor-
deonspel door Bob Spider, 22.45 Nieuws
in het kort — Woord ter overdenking,
23.00 Sluiting.

Versterkte streekdorpen
EEN NIEUW WAPEN IN DE VIETNAMESE

OORLOG

— Van een medewerker —
Saigon, 1 april 1962 — Zuid Viet-
nam wordt tegenwoordig wel ver-
deeld in wit gebied, waar de re-
gering de situatie meester is, in
rosé gebied, waar de regerin? over
dag en de communisten 's nachts
de baas zijn, en rood gebied, waar
de communisten nacht en dag de
baas zijn. Rode en rosé gebieden
treft men in alle provincies van
het land aan. De strijd die zich
nu in Zuid Vietnam afspeelt, gaat
vooral om de rosé gebieden. De
regering wil die gebieden wit ma-
ken en de communisten willen ze
rood maken.

Het is in feite een strijd om de steun
van de plattelandsbevolking en dat is
vooral voor de regering een moeilijke
strijd. Men kan namelijk niet verwach-
ten dat de boerenbevolking de voor-
schriften van de regering zal opvolgen
ook als deze duidelijk het welzijn van
de plattelandsbevolking ten doel heb-
ben, indien de boeren weten, dat zij zo-
dra de zon is ondergegaan, overgeleverd
zijn aan de commuisten, die niet mals
zijn met hun represailles.
Men kan ook niet van de boeren ver-
wachten, dat zij zullen weigeren de
communistische guerillastrijders te eten
te geven en ook anderszins te steunen,
wanneer zij niet dag en nacht tegen
de maatregelen van de communisten be-
schermd worden. Veiligheid is een eer-
ste vereiste voor een loyale medewer-
king van de plattelandsbevolking met
de regering. Het probleem is hoe ver-
schaft men die veiligheid aan de bevol
king?

De communistische agenten zijn als
zij niet in actie zijn, niet van de boe-
renbevolking te onderscheiden en daar
waar zij de bevolking in hun greep heb
ben, zal geen enkele boer het wagen hen
bij de politie aan te geven, want dafc
kost hem zijn leven.

OMMUURDE DORPEN

Het district Cv Chi heeft in totaal
14 dorpen. Van deze 14 zijn er nu vier
veranderd in strategische dorpen. Dit
wil zeggen dat ieder van deze dorpen
is voorzien van een 10 tot 15 km lange
aarden wal met fortificaties (Gemiddeld
werkt de bevolking daar een half jaar
aan). leder vari deze dorpen heeft
voorts een sociaal centrum, een kleu-
terschool en een lagere school gekre-
gen en speciale ambtenaren hebben een
plaatselijke veiligheidsorganisatie opge-
bouwd, die de wachttoren bemant en
die 's nachts in de omgeving van het
dorp patrouilleert. De jeugd van het
dorp is georganiseerd in een jeugdbe-
weging en er is ook een organisatie in
het leven geroepen die "gezinswerk"
doet.
Op een of andere manier worden de
boeren van een bepaalde streek er toe
bewogen om naar een strategisch dorp
te verhuizen. Het gehele project "Ope-
ration Sunrise" genaamd, impliceert een
hergroepering van de plattelandsbevol-
king.
De zwakke zijde van deze operatie is,
dat men niet geheel kan voorkomen
dat er ook communisten in het strate-
gische dorp gaan wonen. Daardoor is
een eerder project, dat der zgn. Agrovil-
les in Zuid Vietnam mislukt. De Agro-
villes waren echter gemeenschappen
waarin enkele tienduizenden mensen
werden samengevoegd en die zo groot
waren, dat een ongewenste agent er
zich gemakkelijk kon verschuilen.
De "Strategie Hamlets" zijn nu met op
zet zo klein gehouden, dat iedereen ie-
dereen moet kennen. De veiligheidsor-
ganisatie van het dorp is ook met opzet
in handen gegeven van speciaal opge-
leide jonge boeren uit het dorp zelf.
Men rekent er dan ook op, dat er zich
in het algemeen geen communisten in
de nieuw gevormde strategische dorpea
zullen kunnen handhaven. De aarden
wal en dé patrouilles moeten de bevol-
king beschermen tegen nachtelijke over

vallen. In het dorp dat wij bezochten
waren reeds enkele malen onderaardse
gangen van de communisten ontdekt,
waarmee zij zich heimelijk toegang tot
bet dorp trachtten te verschaffen om de
bevolking alsnog te intimideren.

CEREMONIE

De openingsceremonie van het
vierde strategische dorp in de pro-
vincie Cv Chi werd verricht door
de broer van de president, de heer
Ngo Dinh Nhu, die de officiële
functie heeft van „Politiek advi-
seur van de president". Er was
voor hem en de genodigden een
met vlaggen versierd podium op-
gericht en tijdens zijn aanwezig-
heid in het dorp krioelde het in
het struikgewas rond de boeren-
woningen van de, zwaar gewapen-
de militairen die hem moesten be-
veiligen.

Een militair muziekkorps speelde het
Vietnamese volkslied en ook een hymne
aan de president. Een dorps-notabele
prees de regering voor haar nieuwe be-
veiligingsmaatregelen en de presiden-
tiele adviseur gaf uitleg van de bete-
kenis van die maatregelen.
Het publiek bestond bijna uitsluitend
uit leden van de geüniformeerde jeugd-
beweging, die op commando van een
"cheer-leader" na afloop van iedere toe
spraak van de presidentiele adviseur
een kreet riep in de trant van "Sieg
heil".
De (armoedige) boerenbevolking zelf
zat in haar huizen en bekeek de zaak
met skepticisme. Wie weet, dachten zij
wellicht, hebben we vannacht weer de
Viet Cong in huis. Daarom liever eerst
de kat uit de boom kijken.

De bevolking zal pas actief gaan
meewerken als blijkt dat zij inderdaad
niets meer van Viet Cong represailles
te vrezen heeft. Geleidelijk hoopt de re
gering zo geheel Vietnam aan de com-
munisten te ontworstelen, een taak die
zonder Amerikaanse hulp haar krachten
ver te boven zou gaan, vooral als het
buurland Laos communistisch mocht
worden. Daardoor zouden de commu-
nisten van uit bases over de grens kun
nen gaan opereren.

LANGS DE WATERKANT
— Door Niek van der Blom —GROOTSTE K.R.L. VRACHTSCHIP

„Eindelijk", riepen we uit toen
wij in het radiostation PHKH a.b_
van het m.s. Seine Lloyd, dat eer-
ste Paasdag al vroeg in de haven
arriveerde, de hand schudden van
marconist P.D. Blom. Wij kenden
„sparks" al meer dan tien jaar
slechts van zijn „seinhandje" tij-
dens vele „QSQ's" (radiotelegra-
fische verbinding) over de gehele
wereld gemaakt.
Ook de gezagvoerder van dit groot
ste vrachtschip der Koninklijke
Rotterdamse Lloyd, de gastvrije
kapitein E.C.J. Poot (49) was geen
onbekende. Hij voerde het com-
mando over de Schelde Lloyd die
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meerdere malen Hollandia aan-
deed. Met de Seine Lloyd maakt
hij zijn eerste reis. Een wel bij-
zondere prettige reis. Want hij
heeft zijn charmante echtgenote
meegenomen.

Oranje sleepte K.P.M. coaster
Een defecte waterpomp, zo ver-

telde ons kapitein H. Samson di-
rect na het afmeren van zijn schip,
was donderdagmorgen verantwoor
delijk voor het uitvallen van de
motor van de Sungei Bila. En on-
danks de noeste pogingen en vele
zweetdroppels van „baas" Heinz
Schoolkate die met zijn personeel
in de machinekamer lange uren
sappelde, lukte het niet de „kar"
weer aan de praat te krijgen.
Op zestig mijl van Hollandia, na-
bij Vanimo moest de gezagvoerder
daarom via het kuststation Hollan
diaradio/JZS later op de dag om
sleepboothulp vragen. In slecht
weer en hoge deining dreef zijn
schip langzaam naar de kust.
Wegens afwezigheid van sleep-
boten in de haven werden toen ka-

pitein H.A. van Ketel en zijn be-
manning — net terug van een kort
reisje naar Nabire — opgetrom-
meld om de Oranje vaarklaar te
maken.
GOED IDEE

Om half vijf 's middags werd na de
ontvangst van een definitief verzoek om
assistentie "voor en achter" gemaakt
en koos de Oranje snel zee, slingerend
en stampend in een lange Pacific dei-
ning.

Ver na het middernachtelijk uur werd
rendevous gemaakt met de "Bila" en
kon het radio telefonisch "spoedver-
keer" worden bejjïndigd. Na het vast-
maken van de sleeptros — het was de
Papoea schipper Waimuri (37) die op
het goede idee kwam om de hieuwlijn
bevestigd aan een boei, naar de Sungei
Bila te laten drijven ,kon de terugreis
onder betere weerstomstandigheden
worden aanvaard. Een staaltje "Hol-
lands Glorie" ver van de zeeslepersoor-
den Maassluis, Urnuiden of "Skilge".
In de middag van Goede Vrijdag bracht
de Oranje de KPM kustvaarder (176
ton) veilig de haven van Hollandia bin-
nen. Uiteraard onder veel belangstelling
van het publiek dat een kijkje aan het
nemen was bij Hr. Ms. onderzeeboot
(met snorkel) Zeeleeuw.
De KPM bevestigde dat door de ver-
traagde aankomst van de, met aardap-
pelen en bier geladen, Sungei Bila het
vaarschema wat moeilijkheden gaf. De
"tussenreis" naar Sarmi kon nu niet
op tijd voor de Paasdagen worden ge-
maakt hetgeen ongetwijfeld de bevol-
king daar wel zal teleurstellen.
Men hoopt de reparaties in de machine-
kamer van de "Bila" alhier met sukses
te kunnen uitvoeren.

ZWARE SPIEREN

De bruto tonnage van de Seine Lloyd
bedraagt 10.500 ton. Het schip heeft zes
laadruimen en liefst 23 laadbomen.
Hierbij zijn twee "zware spieren" die
tandem getuigd 240 ton tegelijk kun-
nen laden in "kraanloze" havens als
Hollandia.
In de machinekamer — hoofdwtk. P.
Dorleyn is al sinds de bouw van het
schip met de zorg daarover belast —zorgt de 6 cylinder, enkelwerkende twee
takt Sulzer dieselmotor (18.0100 e.p.k.)
voor een behouden vaart van 18 mijl
per uur.
Het m.s. Seine Lloyd is gebouwd door
de werf van C. van der Giessen en
Zonen te Krimpen a.d. IJssel en werd
op 11 januari 1961 door mevrouw E.
Ruys v.d. Heuven te water gelaten.

DRIE CYLINDERS

Ook Hr. Ms. Dolfijn, de onder-
zeeboot die zondagavond om zes
uur vanuit de wijde Pacific de ha-
ven van Hollandia binnen liep om
af te meren langszij de Seine
Lloyd, is een bijzonder schip
Want waar bij de, diezelfde mor-
gen vertrokken Hr. Ms. Zeeleeuw
de romp slechts uit één cylinder
bestaat, heeft de Dolfijn er drie.

De commadnant, luit. ter zee Ie klas-
se J.R. Roele en zijn mannen hadden
enige dagen voor het aanlopen van Hol-
landia nog in het "staartje" van de
typhoon Sonja gezeten. Het bezoek van
de Dolfijn aan de hoofdstad van West
Papoea was ook slechts van korte duur.

Ingezonden
Als Nederlander behoud ik mij het

recht voor om tegen de beschuldigingen
jegens ons Nederlanders geuit door de
heer Bonay op te komen. Uit zijn ant-
woorden op de vragen tijdens het inter-
view moet ik opmaken dat hij te veel
van dat "Karnobrei" op heeft. Hierheeft hij laten doorschemeren een trouw
luisteraar van radio Djakarta en Radio
Makassar te zijn en dat hij ook over-
tuigd is door wat er alzo aan propa-
ganda door die stations de ether inge-
brald wordt. Al die beschuldigingen die
hij jegens ons Nederlanders geuit heeft
zijn de dagelijkse deuntjes die je van
die stations te horen krijgt. Wat weet
die meneer Bonay hou af van de Da-
roel Islam, RMS, de afslachting van
40.000 mensen in Zuid Celebes etc. etc.
Meneer Bonay tjoema dengar boenji
lontjeng, tetapi tidak tahoe klontangai;
gantoeng di mana.

In die tijd droeg hij waarschijnlijk nog
maar een pendekje of hadden die zelfde
gemene en lelijke Nederlanders Wem
toen reeds in de gelegenheid gesteld dat
pendekje te doen ruilen tegen een kha-
kipak van het Bestuur? Om te beginnen
wil ik het over de beschuldiging heb-
ben, dat wij gemene en wrede Neder-

landers duizenden en duizenden Indo-
nesiërs zouden hebben afgeslacht. Weet
hij misschien ook wat er in Tangerang,
Bandoeng en in Bronbeek nabij Ban-
doeng en andere plaatsen in Indone-
sië is gebeurd? Dat er in Tangerang
onschuldige vrouwen, kinderen en weer
loze mannen letterlijk werden afge-
slacht en dat in Bandoeng hetzelfde zich
heeft afgespeeld? Ik zal maar niet ver-
tellen hoe ze dat deden want daar zou
ik ettelijke vellen papier voor nodig
hebben, maar ja dat vindt de heer Bo-
nay niets, integendeel hij vindt het van
zelfsprekend. Hij moet weten dat dit
gebeurde toen er nog geen Nederlandse
militairen in organiek verband op Ja-
va opereerden. Over het gebeurde in
Zuid Celebes geef ik toe dat daar wat
kras werd opgetreden, maar dat aantal
slachtoffers is wel wat erg overdreven.
Enkele jaren terug bralde Karno over
dertigduizend slachtoffers, nu is het al
veertigduizend, over enkele jaren is de
honderdduizend gepasseerd. Wat dacht
de heer Bonay nou, dat je bij krijgs-
verrichtingen met je handen over el-
kaar gaat zitten als je door honderden
ja soms door duizenden peloppors werd
aangevallen? Ja, dat verwachtte hij mis
schien van ons, alleen omdat wij Neder-
landse Militairen waren. Over de Da-
roel Islam v/il ik hem duidelijk maken
dat deze partij werd opgericht toen de
Nederlanders het nog te kwaad hadden
met Soekarno en zijn gang. Deze groep
had het ons in de beginne ook met alleswat mogelijk was bemoeilijkt. Dat er
na de Souvereiniteitsoverdracht vele
KNIL Islam militairen naar de Daroel
Islam zijn overgelopen ,omdat zij het
met de ideeën van Karno niet eens kon
den zijn, zijn wij Nederlanders daardan aansprakelijk voor? Wat de EMS
betreft, was het zuiver een Ambonese
kwestie. Deze RMS-ers hebben het ons.
Nederlanders dan ook ten zeerste kwa-
lijk genomenj dat wij hun niet geholpen
hadden. Wat onze vijandschap met deIndonesiërs betreft, hadden wij niets
liever dan de strijdbijl voorgoed begra-
ven! Het zijn de Indonesiërs die in ons
Nederlanders hun vijand zien. De in
Indonesië geboren Nederlanders en zij
die vele jaren daar gewoond hebben,
zouden niets liever als daar gebleven
zijn, ook al zou er een Indonesiër pre-
sident zijn. Een goede samenwerking
tussen Nederland en Indonesii-J zou bei-
de volken niets anders als goeds heb-
ben gebracht. Dat heeft onze Koningin
bij de Souvereiniteitsoverdracht ook
verklaard en gewenst. Niet lang gele-
den werd die toespraak nog via de
Rong gerelayeerd.
Maar ja, daar had de heer Bonay geen
oor naar. In elk geval de situatie ligt
nu zo, dat alles wat zijn Boeng Karno
uitbralt, hij dit voor 100°/oaanneemt en
wat de Nederlanders verklaren larie-
koek is. Hij ziet blijkbaar over het
hoofd dat hij zijn functie aan dezelfde
en gemene Nederlanders te danken
heeft. Hij scheldt ons Nederlanders wel
uit ,maar incasseert met alle genoe-
gen zijn maandelijkse katje, uitbetaald
door dezelfde gemene Nederlanders. Op
die bankbiljetten en zilvergeld dat TJ
maandelijks ontvangt staat geloof ik
de afbeelding van onze Koningin. Zij
is ook Nederlandse weet U meneer Bo-
nay? Ik heb onder de Papoea's ook vele
vrienden en kennissen die zuiver Natio-
nalisten zijn, maar hun verklaringen en
ideeën wijken wel heel veel af metde Uwe. Dat Nationalisme van U heeft
veel van het Karnoisme weg.

W. Lehwald.
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Korte berichten
Amsterdam — Amsterdam krijgt een
nieuw ziekenhuis met een capaciteit
van 450 bedden. De bouwkosten worden
geraamd op f. 19 miljoen.

Amsterdam — Met de Italïë^jviera
expres zijn 92 passagiers die hadden ge-
boekt op de "Zuiderkruis" — de gean-
nuleerde afvaart Amsterdam 19 april— de "Johan van Oldenbarnevelt" nage
reisd. Deze zal de haven van Genuaaandoen. Een ander deel van de pas-
sagiers is overgeboekt op de "Oranje".

Londen — De Londense bank, Lobard
Banking Ltd., mdt een kapitaal vanf. 1 miljard, heeft haar aandeelhouders
doen weten dat zij zich met haar za-
ken geheel uit Afrika terugtrekt. Ineen verklaring zegt de president-com-
missaris 0.m.: Door de rampzalige re-
geringspolitiek Inzake Afrika worden
de winden der verandering langzaam
maar zeker opgezweept tot stormen vanhaat, rampspoed en bloedvergieten, die
het voor Europa binnen zeer korte tijd
vrijwel onmogelijk zullen maken inAfrika te investeren.

Westduitsland — Een 61-jarige geeste-
lijk gestoorde rentenier heeft in Pfed-
dersheim bij Worms een twee-urig
vuurgevecht geleverd met 9 politie-
agenten voor hij dodelijk getroffen doormeerdere kogels de strijd opgaf. Deman verdedigde zijn woning met een
semi-automatisch geweer, twee revol-vers en drie messen. Twee agenten wer-den gewond. Omwonenden hadden depolitie gealarmeerd omdat de man inzijn huis schietoefeningen hield.

Monaco — Frankrijk heeft zijn ver-
drag "van goede nabuurschap" met
prins Rainiers vorstendom Monaco op-
gezegd. Over een half jaar loopt de over
eenkomst af. Is in die tussentijd geen
nieuw akkoord bereikt, dan zal Frank-
rijk het kleine staatje behandelen als
iedere vreemde mogendheid hetgeen o.a
wil zeggen dat er dan douanemaatrege-
len en paspoortencontrole zullen wor-
den ingevoerd.

Schotland — Een winnaar van de voet-
balpool in Schotland — een fabrieksar-
beider — heeft een van zijn grootste
wensen in vervulling doen gaan. Hij
kocht zich een zeer luxueuze auto met
particulier chauffeur waarna hij naarzn baas reed om zn ontslag aan te
bieden.

Arnhem — De uitspraak van het Arn-
hemse ambtenarengerecht over de recht
matigheid van het door de minister van
Defensie, ir. Visser, aan de hoofdamb-
tenaar, de heer Van der Putten, gegeven
ontslag is tot nader tijdstip uitgesteld.
Dit besluit werd nauwelijks een uur
voor het voorgenomen tijdstip van de
uitspraak door de griffie van het amb-
tenarengerecht bekendgemaakt. Het uit
stel is veroorzaakt door onverwachte
administratieve vertragingen.

Parijs — De Franse ex-minister van
Buitenlandse Zaken, Georges Bidault,
heeft de zijde van de OAS gekozen.
Bidault, die inmiddels naar Zwitserland
is uitgeweken, heeft aangekondigd dat
hij de strijd tegen De Gaulle zal voort
zetten. Hij is inmiddels gekozen tot
voorzitter van de Nationale Verzetsraad
en heeft verklaard dat het referendum
over Algerije illegaal en ongrondwette-
lijk is geweest.

Utrecht — De secertaris van prins Bern
hard, dr. F.A. de Graaff, is op weg naar
Rotterdam in de beruchte T'arzanbocht
bij Utrecht uit de bocht gevlogen, waar
bij zn auto helemaal werd vernield. Dr.
de Graaff werd licht gewond.

Engeland — In Cambridge in Engeland
hebben de Pye-fabrieken een elektro-
nische machine ontwikkeld onder de
naam "Argon Chromotograph" waar-
mede men bij een zwangere vrouw bin
nen drie weken na de aanvang van de
zwangerschap kan bepalen of zij in ver
wachting is van een jongen of een meis
je. De machine onderzoekt de samen-
stelling van haar bloed en is binnen 20
minuten in staat de sekse van haar
baby te bepalen. De machine, die nog
niet geheel volmaakt is, werd in Cam-
bridge getoond aan een groep docto-
ren. Ziekenhuizen in Sheffield en Glas-
gow hebben reeds rapporten over deproeven in studie genqmen.

Japan — Japan zal Indonesië? een lening
van 21 miljoen dollars verstrekken voor
de bouw van drie toeristenhotels in In-
donesië' en de aankoop van in Japan
te bouwen patrouillevaartuigen ter be-
strijding van de smokkelhandel tussen
de Indonesische eilanden.

Londen — Een volwassen baviaan, die
ontsnapt was uit een vliegtuig op Lon-
den Airport, heeft gedurende acht uur
het vliegverkeer aldaar gehinderd door
los over het terrein te lopen. Het vlieg-
veldpersoneel zag geen kans het dier
te vangen zodat men het tenslotte heeft
moeten neerschieten.

Den Haag — Ruim 12.000 gepensioneer-
de overheidsdienaren hebben in de
Haagse Houtrusthallen een massa-de-
monstratie gehouden om hun grieven
en verlangens ten aanhore van tal van
autoriteiten uiteen te zetten. De ver-
ontrusting onder de gepensioneerden
was vergroot door de mededeling van
de minister van Binnenlandse Zaken
dat voorlopig niets voor de ambtelijke
gepensioneerden zal worden gedaan.

CENTRAAL ZIEKENHUIS

J. Sj. de Vries, Orthopaedisch Chirurg,
houdt wegens dienstreis tot nader aan-
kondiging GEEN SPREEKUUR.

(yc&mtifU

Te koop aangeboden: Beschadigde Volks
wagen - personenauto 1958/59. Inlich-
tingen Blom & Van der AA, telf. Hla.
120. no. 7458
4

Te koop: 1 Tweeling baby wagen, 1 ron-
de box, te bezichtigen tussen 6 en 7
's avonds Rev. H. Catto, Van Heutz 4,
no. 7108.
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filmprogramma
\

ORIËNT THEATER

vertoont heden en morgen
"HINDERLAAG IN WYOMING"

met Maureen O'Hara en Alex Nicol.
In woelige dagen vochten zij om macht
rijkdom en een vrouw. 14 jaar
In Tlechnicolor.
__\

REK THEATER

M.G.M, presenteert heden nog voor het
laatst de film met José Ferrer

"THE HIGH COST OF LOVING"
Een zieer interessante film die U beslist
moet zien. Een film comedie van top-
klasse. 14 jaar.
Morgen en overmorgen de film met An-
thony Quinn en Joko Tani
in Eastman Color. 18 jaar.

"WILDE ONSCHULD"
Hollandia-Binnen hedenavond

"WILDE ONSCHULD"
18 jaar.

Sentani heden: "SRAFBATALJON 999"
18 jaar.

| BEKENDMAKING
j I.v.m. de feestdagen uitbetaling Nieuw Guinea pensioenen en KL-

wachtgelden te Hollandia-Haver en Hollandia-Binnen op vrijdag
27 april 1962.

1 Het Hoofd van het Kantoor van
Financien,

T.N.A. Kraaijenbrink
■__M^nrri«iViirrMMM«i^w^__BMi-_---iT-n-iiT-rnTTtrTrïT^ —nrn—i n 1 rmMWii r' 1111mwi'iiwi niwn—niwiwiM~iiïü"«Mn—wi—iiimiiÜmi

HUISVROUWEN VERENiGSNQ

Uitsluitend voor leden
ATTENTIE ATTENTIE

KINOER KERMIS
Op vrijdag 27 april van 16.30 — 19.30 uur in quonset achter
Nieuw Guinea Koerier. Vele attracties: poffertjes eten, touwtje
trekken, werpen, schieten, autoraces en nog veel meer.

t no. 7455
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