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Toestand te Algiers ulijn gespannen
BOM ONTPLOFFING

In Algiers wachtte men gisteren in
spanning wa er in de k°mende uren zou
gaan gebeuren.

De oproerlingen die zich hadden ver-
schanst in de binnensted verkondigden
da 4 zij he 4 ul4ima4um om zich over te ge-
ven afwezen. De legerleiding ontken-
de da 4 er een ul4ima4um was gesteld-

Zwaarbewapende manschappen van
het vreemdelingenlegioen en parachu4is-
ten hielden de wach4 bij de barricaden-

De avondklok werd vannach4 s4ip4 op-
gevolgd-

De duizenden Europeanen, die eergis-
teravond de omsingeling der parachu-
4isten doorbraken en demonsteeerden te-
gen de Gaulle, zijn door oproerlerder
Or4is opgeroepen v°or een nieuwe
stermloop in den middag- OrMs zei to4
zijn voornamelijk vrouwelijk gehoor: zo-
lang jullie bij de barricaden zijn, zijn
jullie mannen veilig.

Eergis4eravond werd er nie4 geschoten.
Inteken leende he 4 weer zich nie4 voor

massademonste4ies wan 4 he 4 was dien-
nacht weer hard gaan regenen-

Waarnemers in Algiers meenden da4
deze z°ndag de beslissing zou brengen-

Buiten AlgierB js de teestend rus 4ig-
In Oran is de algemene steking afgelas4
en zijn de barricaden afgebroken- De
Franse regering heef 4 een verbod uitge-
vaardigd om zonder speciale teestem-
ming naar Algerije te reizen-

Er mogen °ok geen privé vliegteigen
in de luch4 zijn. Zo wil de regering ver-
hinderen da 4 politici die me' de oproer-
lingen in Algiers sympaMseren zich bij
hen voegen.
Italianen zoeken eigen
vorm van communisme
De leider van de Iteliaanse communis-

tische par4ij hesft gepleit Vo°r een neu-
tralistische koers in de Iteliaanse buiten
landse politiek-

Hij zei da 4 Itelie onafhankelijk moe 4
worden van de 4wee grote machtblok-
ken in de wereld.

Toglia44i sprak in he 4 par4ijcongrês dat
in Rome word4 gehouden en da 4 ook
word 4 bijgewoond do°r afgevaardigden
van 29 andere landen- Hij zei da4 Italië
zijn eigen weg naar socialisme moet zoe-
ken en nie4 een ander domweg navolgen.
Toglia44i's reden heef4 ook in nie4-com "munis4i'che kringen de aandach4 geteok-
ken omda4 voor he 4 eers4 sinds de Hon-
gaarse opstand de theorie van elk land
zijn eigen v°rm van socialisme weer
openlijk is verdedigd.

In Parijs arresteerde de poli4ie weer
negen kopstukken van ex4reem rech4se
par4ijen.

Volgens la4ere berich4en heeft de re-
geringsgedelegeerde Delouvrier aan de
nieuwe parachutestengeneraal opdrach4
gegeven alle maateegelen 4e nemen om
de orde in Algiers te herstellen- De
generaal hee£t bekend gemaak4 da 4 bij
de uivoering van di 4 bevel geen zwak
heid geteond zou worden- Hieraan
werd teegevoegd da 4 geteach4 zal wor-
den verder bloedvergieten te voorko-
men- Kor 4 na deze bekendmaking is
in de buur4 der regerings geb°uwen
te Algiers een bom on4plof4, waardoor
vier personen werden gedo°d- Van de
schuldigen is nog nie*s bekend.

Hulp aan
vluchtelingen

Een aantel protestentse kerken in ons
land, de Hervormde, Lutherse. Remon-
stean4se-, Doopsgezinde en de Bap4is4en-
kerk zullen in de komende maanden spe
ciale collecten organiseren voor hulpver-
lening aan vluchtelingen- Di 4 ini4ia4ief
gaa4 ui 4 van de S4ich4ing Oecumenische
hulp aan Kerken en Vluchtelingen waar
in deze kerken samenwerken.

In het verleden zijn al soortgelijke in-
zamelingen gehouden, die ten goede kwa
men aan slachtoffers van natuurrampen,
op ojj Madagascar en in Japan en aan
Tibetenen en andere vluchtelingen in di-
verse werelddelen- Waarschijnlijk komt
er nu nog een andere inzameling 4er
afslui4ing van he 4 wereldvluchtelingen-
jaar- Dan zullen nog de Gereformeerde
en de Ka4holieke Kerk meedoen-

Hoofdkwartier voor
wereldraad derKerken
In Geneve word 4 in de loop van di 4

jaar begonnen me 4 de bouw van een
nieuw h°ofdkwar4ier voor de Wereld-
raad van Kerken-

De secretaris-generaal van de Wereld-
raad, onze landgenoo4, dr- Visser '4

Hoof 4, heef4 meegedeeld da 4 he4 drie ver
diepingen hoge geb°uw bijna 10 miljoen
gulden zal gaan kosten-

Behalve de 150 man tellende staf van
de Wereldraad worden in het hoofd-
kwar4ier ook de Lu4herse Wereldbond
en andere organisa4ies gehuisvest
Ook komt er een centrale kapel voor
vijfhonderd personen.

Zes procent toeslag
voor Buschauffeurs

De bus-chauffeurs van de steeekvervoer
bedrijven in Nederland zullen waar-
schijnlijk een teeslag van zes procen4 op
hun lonen krijgen als compensa4ie v°ov
de vele diensten op de vroege morgen
en in de avond-
Daarmee zal een van hun belangrijkste
grieven tegen de huidige toonregeling
die deze week te 4 de stekingen leidde,
zijn weggenomen. Deze zes procen4 tee-
slag is he 4 resultea4 van besprekingen
die gisteren 4ussen de regering, de werk
gever en de vakbonden zijn gevoerd-

M°rgen zal he 4resul4aat door he 4 Col-
lege van Rijksbemiddelaars worden be-
sproken. De werkgevers hebben de tee-
zegging gekregen da 4 deze teeslag zo no-
dig in de terieven mag worden doorbe-
rekend.

Russen betalen ook
2de Faze van
Assoeandam

In Cairo is bekend gemaak4 da 4 de
Sovje4 Unie een bedrag van rond een
miljard gulden zal versteekken voor de
4weede fase van de bouw van de grote
Assoeanstewdam in de Nijl. De dam
zal vermoedelijk klaar komen eind 196)?
drie jaar eerder dan aanvankelijk was
geraamd- De leiding van de werkzaam-
heden berust bij Russische en Arabische
ingenieurs-

Rusland gaf reeds 350 miljoen gulden
voor de bouw van de eerste fase.
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Mr.Th. Bot bereist de Vogelkop
Ransikien Manokwari

Vol interesse voor geleverde prestaties
(Vervolg van zaterdag j.l.)

Op 26 januari werd een rondvluch4 ge-
maak4 waarop een landing volgde bij he 4
d°rp Deer op de Koriau eilanden. De
toch 4 werd hierna voor 4geze4 per vlieg-
4uig langs vindplaatsen van nikkeler4s
op de eilanden Gag en Noord Waigeo-

De lunch werd gebruik 4 in de w°ning
van he 4 Hoofd Plaa4selijk Besteur te
Doom, waarop een bezoek aan he 4 eiland
volgde- De s av°nds vond een door ingeze
tenen van Sorong en Doom druk bezoch-
te recep4ie te Remoe plaate

Op 2T januari verteok he4 gezelschap
ui 4 Sorong, na een vluch4 bij zeer helder
weet boven de Vogelkop werd een lan-
dingSemaak4 in de Kebarvlakte me 4he 4
doel om de pr°efaanplan4ingen van he 4
boswezen de Aravcadia te bezichMgen-

Na zijn bezoek aan Sorong heef 4 de
stea4ssecreteris z ijn rondreis door Neder
lands Nieuw-Guinea voor4geze4 me4 een
bezoek aan Ransiki op 27 januari.
He 4 gezelschap waarmede de steatesecre
taris reisde bezoch4 de landbouwbedrij-
ven van de heren Steing en Klay waar
4hans me 4 succes groente word 4 ver-
bouwd gevolgd door bezoeken aan he4
proefbedrijf Negumy waar cacao en
koffie word4 verbouwd, he 4 winkelbe-
drijf van Mevr- Michon da 4 vele klan-
ten tel 4 onder de bergbevolking en de
evangelisten opleidingschool die geleid
word 4 d°or ds. Gysbers. De geslaagde
l\fegumy proefaanplan4 wach4 op een be-
slissing betreffende de stichting van een

' andbouwonderneminé' die omstreeks ju-
ü-augustus van dit jaar w°rd4 tegemoc4
gezien. Ook de cacao proefaanplanf4 in
deze s4reek bleek geslaagd te zijn-
Leerlingen van de evangelisten-opleiding
zongen een welkomstlied; bij de rond-
leiding door deze school viel de eenvou-
dige d°ch smaakvolle bouw me 4 benu4-
4ing van de locale materialen de stea4s
secreteris op- Na een lunch in de woning
van he 4 Hoofd van Plaatselijk Besteur
ver4r°k mr- 804 in de rich4ing van Ma
nokwari-

Deze vluch4 ging over he 4 hout kapge-
bied van de S4ich4ing AB 4e Oransabri-
In Rendani ging he 4 gezelschap uiteen:
Gouverneur Pla44eel vertrok in de rich-
4ing Hollandia, terwijl aan Manokwari
s4aa4ssecre4aris 804 een bezoek brach4

waar hij een rondrit maakte door de sted
en o.a. een indruk kreeg van de arbei-
dersbehuizing in Sanggeng- Des avonds
werd een recep4ie gehouden in de wo-
ning van de residen 4, waarbij de stea4s-
secreteris ziCh onder meer onderhield
me 4 enige leden van de adviesraad-

In de voormiddag van de 28e januari
brach4 mr- 804 een bezoek aan de
scheepshelling Konijnenburg, de hou4-
zagerij SAB, de proeftuin W°si ma de
cacaofermenteerderrj alsmede aan de
landbouwer Veldhoven, die een cacao-
aanplan4 heef 4 van 7 hectere-
Ofschoon de werkzaamheden aan drie
schepen vqor4gang vonden bood de
■s-leephelling een s4ille aanblik in ver-
band me 4 de staking onder inheemse
arbeiders en he 4 Nieuwjaarsverlof van
de Chinese werklieden- Op de zagerij
liet de steatesecreteris zich ui4voerig in-
lich4en inzake de bedrijfssi4ua4ie en de

vo°rui4zichten van he 4 bedrijf- Te Wosi
stelde mr. 804 zich op de hoogte betref-
fende de bevordering van de aanplan4
van mark4gewassen in he 4 bijzonder ca-
cao door Papoeas.

Des morgens werd de nieuwe R-K-
-kerk bezichtigd, welke onlangs door mgr
Steverman is gewijd- De ochtend werd
besloten me 4 een audien4ie waarvoor 12
aanvragen waren ingediend.

Tijdens zijn bezoek aart Manokwari
op 28 januari heef 4 steatesecreteris Bot
een bezoek gebrach4 aan de terreinen
waar he 4 agrarisch proefsteen word 4 ge
vestigd alsmede aan he 4 veebedrijf Tim-
mermans te Amban-

Een hevige regenbui was oorzaak da4
he 4 bezoek aan de ontginning voor caca°
aanplan4 door de inheemse bevolking die
w°rd4 geleid door de hoofden Lodewijk
en Barend, moes 4 worden afgebroken-

Op 29 januari verteok de staatsecreta-
ris vergezeld door de heer C- M- Dieudon
né van de Directie Nederlands Nieuw-
Guinea van he 4 Ministerie van Binnen-
landse Zaken van4f he 4 vliegveld Renda-
ni naar de Wisselmeren.

Oms4reeks 9 uur in de morgen landde
he4 toestel op het Paniaimeer-
Nadat de waarnemend resident van Cen
4raal Nieuw-Guinea en he 4 Hoofd Plaa4-
selijk Bestuur van Enaroteli zich bij he4
gezelschap hadden gevoegd steeg de
Grumman weer op v°or een rondvlucht
boven de Kamoevlakte en he 4 Tigimeer.
Beguns4igd door prach4ig weer verkre-
gen de inzi4tenden een goed overzich4 u4i
de luch4 van de opbouw van de nieuwe
onderafdelingshoofdplaate Waghete, de
disteictepos4 Moanemani. die in aanleg
zijnde vliegvelden van beide plaa4sen
alsmede he 4 nieuwe wegenne4 da 4 word'
aangelegd en ui4gebreid.
Het vliegteig maakte een tessenlanding
op he 4 Tangemeer. "m he 4 gezelschap de
gelegenheid te geven een bezoek 4e
brengen aardde R-K- missiepos 4Epoute-
Hier stelde de stea4ssecreteris zich op de
hoogte van de arbeid van di 4 bescha-
vingscenteum- Speciaal 4rof hem he 4 goe
de gebruik door de kinderen ui 4 he 4 berg
land van de Nederlandse teal, die naas 4
de streektaal als v°erteal op de onder-
wijsinstellingen van deze post wordt ge_
geven. Het volgende bezoek gold Enaro-
teli waar een kijkje in de poliMekazerrre
en he 4 opvoermagazijn werd genomen-

Na de lunch in de woning van he 4
Hoofd Plaatselijk Besteur brach4 he 4 ge-
zelschap een bezoek aan he 4 ziekenhuis,
de landbouwtein en de bijbelscho°l van
de Cama. In de lan^ouwtein gaf de sub
ressor4leider een uiteenze44ing van de
plannen om een bevolkingscen4rum te
stichten ten behoeve^ van he 4 kweken
van Arabica koffie. In de woning van de
terreinleider van de Cama stelde de
s4aa4ssecre4aris zich op de hoogte van
vele facetten van de zendingsarbeid- In
de avonduren v°rmde de geanimeerde
ontvangst in de woning van he 4 Hoofd
Plaatselijk Bestuur het siUit stuk van het
bezoek aan he 4 Wisselmerengebied-

Zaterdagmorgen 30 januari vertrok
he 4 gezelschap voor een bezoek aan
Seroei-

Rood-China stuurt wapens
aan Algerijnse
Rebellen

In Parijs zijn berichten binnengeko-i
men die melden da4 Rood China bezig is
op grote schaal wapens te verschepen
naar de Algerijnse rebellen- De zendin-
gen worden in de eers4volgende maan-
den verwach4- Ook vliegtuigen zijn bij
de wapenzendingen inbegrepen-

Gevreesd word 4 da 4 deze Chinese
golf van wapens wederom nieuwe gees4
zal brengen in de teoepen van he 4natio-
nale bevrijdingsfron4 der Algerijnen en
de hoop op een vreedaame oplossing we-
derom te nie4 zal doen voor de naaste
toekomst.

Deze Chihes^ hulp breng 4 eveneens
een nieuw elfemen4 in d|e Noord-A)t)ri-
kaanse poli4iek juis4 op he4 ogenblik da4
de Sfevjetis ,om hun beteekikingen me 4
Frankrijk te verbeteren, op het pun4
staan hun agenten uit Noord-Afrika te-
rugteteekken-

Bui4en de Mohammedaanse wereld is
nu Rood-Chrrfe de voornaamste steun-
pilaar voor de Algerijnse zaak- De Chi-
nezen zijn zelfs zo ver gegaan om de
koelheid van Chroestejev tegenover de
rebellen openlijk te laken.

REBELLENMISSIES NAAR PEIPING

De regering van Rood-China heef 4 de
rebellenregering erkend, nie4 zo deden
de Russen. In de laatiste zes maanden
zijn in Peiprng 4wee muiterre mfissies
der Algerijnen me 4 veel tem-tem om-
vangen- Een der missies houdt zich bezig
me4 he 4 verzamelen van wapens-

De Franse inlichtingen diens* neem 4
aan da 4 de eerste wapenzendingen reeds
naar Afrika onderweg zijn- He 4 eerste
benodigde voor de rebellen zijn hand-
Itoturwapens, gewej-en, mihraflleurs en)
semi autemaMsche wapens, waarvan de
Chinezen het meeste betei44en. Bekend
is verder da4 de rebellen in Cairo pilo-
ten opleidihg hebben ih afwachting
van de on4vangs4 van de Chinese jager-
bommenwerpers-vliegtuigen- Naar rap-
porten meldden heeft Chroestsjev die te-
voren teestend da4 einge handvuurwa-
pens ui 4 Polen en Tsjecho-Slowakije de
rebellen bereikten, nooi4 hun vragen om
vliegtuigen ingewilligd- Hij heef 4 even-
eens steppen genomen da 4 geen enkel
dor ißusieifichfc vliegtuigen die aan de
Egyptenaren versteek 4zijn, aan de Alge-
rijnse rebellen worden overgedaan.

COMMANDO VERANDERING BIJ DE
REBELLEN

Franse informaties nemen aan da 4 de
Chinese wapenleveran4ies< grote veran-
deringen teweeg gebrach* hebben in de
strijd om de maqht bij de rebeHen-

Het leiderschap is de gematigde Fer-
hat Abbas ui 4 handen genomen en over-
gegaan naar do minister1 van dlefensie
Krim Belkassem-

He 4resultaat is dat de mogelijkheid
voor vrede in 1960 geringer geworden
is, waardoor het vredesplan van de
Gaulle dus in een museum voor anti-
quiteiten terecht zou komen-



„Spiegel van het Verleden”

Wie durft te lachen?
Er was een ramp gebeurd. len deftig

gezelschap was door de aanlegsteiger
gezakt, het H°ofd van Plaatselijk Be-
stuur kreeg een ernstige berisping (uit-
eindelijk was hij verantwoordelijk),
de Bestuursassistent was dodelijk be-
ledigt door he1 HPB., die zijn ergernis
afgereageerd had op de smallere schou
ders van de Bestuursassistent- Deze op
zijn beurt nam de Kepala Kampong,
het dorpshoofd onder handen en op wel
ke wijze dit gebeurd was kon men
vaag verm°eden uil de scherpe flikke-
ring in de ogen van deze ambtedrager
teen hij he 4 vertelde.

En wat had de kepala kampong zelf
gedaan? Had hij tenslotte de dorpelin-
gen de "anak kampong" eens flink de
les gelezen? Nu zo ver was het niet ge-
komen want teen hij, wel voelde dat
na zoveel ongenoegen in de hogere re-
gionen er toch feitelijk wel iete van
dien aard moes 4 plaa4s hebben, zijn
m°nd geopend had en zei: "Hoor nu
eens even, da4 geval me 4 de djambaten
(aanlegsteiger), da 4 was .-"""" maar
verder kwam hij nie4. Toen zijn bijeen
geroepen onderdanen het woord "aan-
legsteiger" hoorden bars44en ze los in
een onbedaarlijk gellach- Toen hij he 4
mij vertelde, zei hij die passage fluis-
terend, bang da 4 ze weer zouden be-
ginnen en hij meende te weten, dat je
wel onder elkaar mag lachen om de
Hollanders, maar da 4 je zulks nimmer
mag doen wanneer ze erbij zijn.

He 4 dorp Makebon lig 4 aan een prach
4ige baai, de DorehnHoem- Jammer ge-
noeg versperren vrij ui4ges4rekte zand
en koraalbanken de ingang in het Noor
den, maar er is tech een bevaarbare
geui en is men eenmaal binnen dan
beloof4 de baai een ligplaa4s ui 4 dui-
zenden-

De bevolking van Makebon wo°nde
vroeger in het binnenland en aan de
overkant Van de baai- Men is teen gaan
verhuizen, omdat op de plaats van het
tegenwoordige dorp he 4 rif minder
breed is en du* gemakkelijker kan wor-
den aangedaan door schepen- Er m°est
evenwel tech een aanlegsteiger worden
gebouwd. Het eerste deel van de hoog-
watergrens naar de plaats van de laag-

ste stend bij eb is eenvoudig, maar dan
kom4 he4. Ook bij eb moeten schepen

kunnen aanleggen en daar dienen dus
palen geheid te worden, die minptens

10 meter lang zijn- Stelt u zich da
voor. Het zijn mensen afkomstrg m 4he4

b°s, van zeevaart hebben z« weinig
verband, al hebben sommigen he 4 ta-
melijk vergebracht in het hanteren van
door hun gekochte zeewaardige prau-
wen- .

Velen kunnen nateurlijk me 4 zwem-
men, hebben vrees Voor water en hele
maal voor de zee-

Men kan zich afvragen of dergelijke
aanlegsteigers nu werkelijk nodig zijn
of waren- Hoogstends werd het dorp
eens in de twee maanden bea°cht, en
soms nog wel minder ook- De bevol-
king zelf gebruikt de steiger niet, Wan 4
ze trekken hun prauwen op he 4 strand
bij ho°g water.

Er zouden vele dramatische verhalen
te schrijven zijn over die aanlegstei-
gers. Om de consteuc4ie op te ze44en
dient eers4 he4 materiaal verzameld 4e
worden- Da4 duur4 maanden. De gehe-

Ie mannelijke kevolking moet aan de
houtkap deelnemen en dan komt he 4
teanspor4 van de langste palen- Deze
moeten van 'n uiteonderlijke hou4soor4
zijn he 4 zoogenaamde "kajoe-gatel",
da 4 tegen paalwormen bes4and is en
zwaarder is dan water- Alles m°e4 me 4
handkrach4 gebeuren, maar enfin ten
51044 e luk 4 da 4 dan wel en men leer 4 er
ook een zeker vakmanschap van, maar
dan kom 4 he 4 brugdek- Gebruik 4 men
gewoon hou 4, van een zachte s°ort, dan
bars4 he 4 binnen enkele weken. Benu4

men ijzerhou4 dan kos4 de bewerking
maanden, wan 4 de aanlegsteiger is mees 4
al een 50 meter en soms nog langer
°ok- De onbarmhartige tropenzon kan
alles klein krijgen. Spijkers verroesten,
maken een soort infilteaat ook in het
hardste hout-

Maar welke "vakman" zal de plan-
ken van he 4 dek gladschaven of met
een dissel bewerken, z°dat ze de critiek
kunnen doorstaan?

Kor 4 en goed: de aanlegsteigers zijn
een drama- Twee jaar, hoogstends ver-
heug 4 de bevolking en de bezoekers
zich over de nieuwe, minstens 6-8 jaar
erger 4 men zich over de "slechte stei-
ger, de gammele steiger, de halfver-
ro44e en tenslo44e de in elkaar zakkende
steiger"

In he 4 laa4ste stadium was de steigar
van Makebon gekomen 4oen er hoog
bezoek kwam, zo maar onverwachte
Een wi44e boo 4 van Ambon me 4 aan
boord de Gouverneur', de Directeur van
Onderwijs en Eredienst helemaal ui 4
Batevia, de Residen4 van Ternate, enz-
enz.

Toen de kepala kampong dit gezel-
schap zag aankomen sloeg hem de
schik om het hart, want de steiger, die
steiger. . " "Schip ging voor anker, sloep werd
uitgezet en daar kwamen ze- Dorpelin-
gen snellen naar het strand, diploma-
tiek opgesteld door de kepala kampong
aan de voet Van de steiger, om die al-
vast niet onnodig te belasten-

De Kepala zelf loopt de steiger op en
zodra vertenen zich niet de eerste hoof-
den van de vo°rname gasten boven de
rand van de steiger of de kepala kam-
pong neemt het woord, hij buigt eer-
biedig, groet heel nederig (wan 1 hij
voelt Zijn geweten: O die steiger).

De spraakzaamheid van de Kepala
wordt echter een bruusk halt geboden
door een vergezellend ambtenaar, die
van zijn standpunt uit gelijk heef4,
wanneer hij zeg 4: "wacht tot de Tuan
Besar, de grote Tuan, op de steiger
ste.at-

Dat begrijpt de kepala kampong niet
het word4 dan wel uitermate moeilijk,
want hij wordt dan naar zijn mensen
aan de voet Van de se iger verwezen;
daar moet hij gaan staan-

Nog eenmaal probeert de kepala te
waarschuwen, maar een wijzende arm
is het antwoord.

Welnu dan wachten ze gelaten af.
Het gezelschap heef 4 naar boven gehe-
sen, schreid4 langzaam over de wrakke
steiger naar de wal en " ■ . ■ halverwe-
ge gekomen zakt he 4 hele gevaarte on-
der hen vandaan en hoog en minder
k°og verdwijnen ui 4 he 4 gezieh4sveld-
De kepala snelde onder de steiger door

en hielp wat hij kan- Dan verfomfaaid,
na 4 en vuil komt hel gezelschap aan
wal. . " daar stea4 de kepala en hier
mag hij spreken. Hij waarschuwt te-
gen de wrakke steiger, me 4 zeer veel
klem-

Dan schie4 de Gouverneur in de lach,
en lagere ambtenaren lachen mee,
maar de kepala vertrouw4 de zaak nie4,
hij glimlach 4 alleen mater- In zijn har 4
lach 4 hij zich ziek en als de bezoekers
weg zijn kom 4 he 4 te 4 salvo's die de
huizen doen schudden-

Merkwaardig land, di4 Nieuw-Gui-
nea, merkwaardige mensen, die er wo-
nen en die er komen- Men begrijp 4 ell-
kaar maar moeizaam, soms is he 4 °m
te huilen, maar vaker nog om te lach-
en- En men is al een heel stek verder,
wanneer men samen kan en durft te
lachen, want er is immers zoveel om te
lachen, vaak ook zoveel belachelijks.

Het ergste is da 4 men he 4 belache-
lijke au serieux gaa4 nemen.

Wie samen durf4 te lachen schep 4
ruimte voor samenwerking.

Ingezonden
Demonstratie op 4 Fer.
a.s. t.o.v.Z.E. Mr.Th. Bot

Geacht Bestuur,
Aan het B°ndsbesfuur van CWN#- Per
sekding.

Om maar gelijk met de deur in
huis te vallen: Uw beide pamfletten
inzake opgemelde doer U beoogde der
monstra4ie heef 4 een s4orm van deba4-
ten en vragen on4ketend. Een verheu-
gend fei4, wan 4 nie4s is minder waar
da 4 er nu eens nie4 gepraat word 4, oif
me 4 allerlei holle leuzen gefechjermdt
maar "ie4s gedaan" moe 4 worden, °m
de Regering om het maar populair te
zeggen wakker te schudden, wij zouden
haast willen zeggen een ateombomex-
plosie of iets dergelijks, want wij jui

_
chen Uw initiatief dan ook in alle/
te°naarden tee, maar nu komt het, bij
alle dingen komen er vele maars- De
meningen waren onverdeeld, wij willen
allen graag naar Senteni op 4 febru-
ari- Thans zijn er een paar vragen uit
de vele overgebleven, die van Uw zij-
de om antwo°rd vragen nl.
1- Snipperdag vragen: Welke kleine

ambtenaar of particulier kan er aan
he 4 begin van de maand vrij vragen,
men denke aan de tracfementstaat-
nr'akers, maandafsluiting-)

2. De werkgever (zeer belangrijk) die
afwijzend tegenover he* geheel stea*

3- Wie garandeert ons da* er me* onte
niete gebeuren kan, me* name in ge-
val van °ntelag, da 4 eventueel een
gevolg hiervan aal kunnen zijn;

4. In landen met sterke vakbonden, de-
monstreer* men, staakt men, zonder
risico! De Bond is daar hun borg-
Kan CWNG °ns die garantie geven?
ook voor de niet ledenü????

5- Gezien de ervaring, helaas, zijn wij
wat huiverig geworden, gaarne Uw
antwoorden duidelijk geformuleerd
via de Nieuw Guinea Koerier of
middels een ander pamflet-

«" Heeft u aan de kwestie "vervoer"
gedacht.
Met dank, namens vele kleine amb-

tenaren (zonder verlofsregeling zonder
"het" basissalaris) en particuliere werk
nemers,
HE. Jansen—Wiggers



Radioprogramma
MAANDAG 1 FEBRUARI 1960.

-20-12 Spor4praa4je door Herman Wal-
-2000 Nieuws en weerbericht-
-20.17 Operafragmenten. Gedeelten uit

de opera "La B°hème" van Puc-
cini.

20 46 Klanken ui 4 La4ijns - Amerika
door he 4 orkes4 van Stenley
Black

21-00 Wa de pers er van zeg 4.

21-07 Flanagan en Alleni, zang.
21.14 Groeten programma voor militai-

ren m Ned. Nieuw Guinea-
-21-33 Meteopole-Orkes4 olv. Dolf v-d.

Linden-
-2É.07 Eas 4 Coas4 Jazz door 4he Red and

Brown Broteers.
22-30 Vergeten tephi4s.
2300 SLUITING-

DINSDAG 2 FEBRUARI 1960.
-06-30 Na de douche.
06.59 Ballvoomorkest °.lv Jan Cordu-

wéner-
-07-30 Slui4ing.
1000 Muziek in de ochtend-
-1100 Sluiting.

20.00 Nieuws en weerberich4-
-20.15 Muziek op verzoek
2100 Buitenlands Weekoverzich4 d°or

dr- L. de Jong-
-2110 Vakan4ie in de Alpen.
21-46 Vera Lynn, de sWee4hear4 of 4he

army. zingt in he 4 Guarsdepo4 in
Ca4erham.

2.206 Promenade-Orkes4 o-l.v- Hugo de
Groo4- (Engelse procrrammfO-

-22.35 Muziek van Richard Rodgers, ge-
speeld door he4 orkes4 van André
K°stelane4z-

-23.00 SLUITING

WOENSDAG 3 FEBRUARI 1960.

06-30 Na de douche.
0700 Ochtendgymnastiek o-l.v- Lien

Dreese. Piano: Arie Snoek-
-07.10 Na de douche (II)-
-07-30 Sluiting.
1000 Muziek in de ochtend-
-11 00 Sluiting.
2000 Nieuws en weerberich4.
20.15 Buddy de Franco en ziin 4ri°-
-20-30 Hoorspel: De man in de schaduw

(4) door Jan Apon-
-20.56 Dansorkes4 van Klaas v- Beeck.

Me4 zang d°or Nellie Wijsbeek
en Jan van der Mos4.

21-26He4 Oskar Peterson Trio-
-21.55 Les qua4re bnrbus met liedjes van

de zee-
-2205 Aan de blauwe Donau'. muziek

van Joh- Steauss door R°nnie
Munro en zijn orkes4.

22.29 Trio Los Paraguayos-
-22-39 Efi viking en zijn viool: Sevend

Asmussen me 4 rhy4m. begel-
-3300 SLUITING-
j?rv*1 -

DONDERDAG 4 FEBRUARI 1960.
0630 Na de douche.
07 00 De Jonge Flierefluiters o-l.v- J°-

han Jong-
-07.30 Sluiting.
1000 Muziek in de ochtend-
-11.00 Sluiting-
-2000 Nieuws en weerbericht-
-20.15 Donderdagavondconcert:: gewijd

aan W.A- Mozart
21 10 Amerikaanse College-Classics

door het orkest Van Les Brown.
21-35 Coen van Orsouw en zijn Musette

Orkest-
-21 45 Katholieke Av°ndoverdenking
2200 De Rudolf Friml Suite doorhe4

orkes4 van Mantovani.
22-40 Muziek ui4 he4 oude Europa d°or

o.a- Trio Raisner, Helmu4 Zacha-
rias en zijn teverviolen en de or-
kesten van Michael Lanner.
Herman Hagested4, Pippo Bariz-
za en Alfred Hause-

-28.00 SLUITING-

Vergadering
Adviesraad

Hedenavond kom 4 de adviesraad te
1800 uwr in vergadering bijeen in he4
HBS-clubgebouw.

De ondervolgende punten staan op
de agenda:
1- Opening.
2- Medetdelingen (kan nog nie4 nader

gespecificeerd worden aangeven,
n°g geen antwoorden ontvangen zijn

3- Besprekingen advies aangaande
stadsplan Imby-terrein

4- Rondvraag.
5 Sluiting.

SPORT
WEDSTRIJDEN

Dannes-volleybal
Op het HBS-terrein werden afgelopen

zaterdag wedsteijden tessen POMS en
de 4wee ploegen van de verpleegsters-
opleiding DGZ gespeeld-

In de eerste wedsteijd POMS-DGZ II
bleek POMS duidelijk de sterkere par-
4ij te zijn- He 4 scoreverloop was: 15-6
15-9.

In de 4weede wedsteijd DGZ I- DGZ
II kampten de 4wee teams van as- ver-
pleegsters tegen elkaar- Me 4 forse sla-
gen werd de bal over he 4 ne 4 heen en
weer geslagen. De twee ploegen deden
nie4 veel vo°r elkaar onder- DGZ I
bleek echter tech ie4s sterker te zijn,
dank zij één van de meisjeB, die uitblomk
bij het opvangen van de bal- Uitslagen
16-14; 15-13.

Intussen was er een druilerig regentje
beginnen te vallen, zoda4 de derde wed-
steijd POMS-DGZ I op een gladde baan
en me 4 een na4te bal gespeeld moe94

w°rden- POMS was in de eerste se 4
goed op gang (15-11); in de tweede se 4
viel deze ploeg echter terug, waar DGZ
I meisjes gebruik van maakten (7-15)
POMS realiseerde zich he4 gevaar en
nam in de derde set een voorsprong van
9—o- De DGZ I vermocht deze achter-
stand niet meer in te halen, z°dat de
derde sp 4 eindigde me 4 15-11-

POMS won op deze dag dus tWee wed
a4rijden- DGZ I won één weds4riid en
verloor er één: DGZ II vesloor beide
wedstrijden- He4 feit da 4 de DGZ-meisjes
on een veld zonder lijnen oefenen bleek
nen duidelijke handicap op te leveren,
doorda4 zij geen rekening hielden me 4
he 4 bes4aan van grenslijnen. Hierdoor
onstenden veel opsia gfouten-

Erelidmaatschap voor
Ir. Hellemans

De hoofddirecteur van de Nederlandse
stea4smijnen, ir. Hellemans, is geinstel-
leerd als erelid van de Ins4 of
Mining Engineers, een vooraansteande
vereniging van Bri4se Mijningenieurs-
Hij dank 4 di 4 aan de vele verdiensten
die hij zich voor de omwikkeling van
de moderne mijnbouw heef 4 verworven.
Onder de ereleden van de Bri4se ver-
eniging bevind 4 zich ook de her4og van
Edinburgh en behalve ir- Hellemans nog
een andere Nederlander, de vroeger»
presiden4-direc4eur van de Nederlandse,
steatsmijnen, dr. ir- Groothof-

Verkeers
ongevallen

Gisteren is in de boch4 boven Dok II
een rqp4orrijder me 4 zijspan over de
kop geslagen. De berijder de heer F-
is in he 4 ziekenhuis opgenomen- Zijn
teestend is erns4ig.

Enkele dagen geleden reed d-K- me 4
zijn auto op de weg naar H°llandia
Binnen een ravijn in- De aute sloeg
over de kop. De besteurder kwam me 4
de schrik vrij-

Wij maken onze geachte clientele er-
op attent, da 4 de winkel voorlopig slechte
gedurende de middagen (17-00—19-30 u-)
geopend zal zijn-

DISCO — HOUSE

"Bij de afdeling malariabestrijding" kun
nen worden geplaatst enkele

OPZIENERS,
i
bij voorkeur in het bezi 4 van ambacht-
schooldiploma- Voor zeer goede krachten
is uitloop tet Opzichtersrangen mogelijk
Aanmelden dagelijks, van 07.00-1400 u.
bij he* Laboratorium van de Afdeling
Malariabestrijding in Dok II (op he4 ter-
rein vUn het Nieuwe Ziekenhuis)

Te koop: Perceel OBanjelaan. Totale
grondopp-: onfe. 850 m 2R-V.O- in be-
handeling Bebouwde opp- 162 ml (leng-
te 18 mte- br- 9 mte. hoogte tet de n»k
7 mte-.
Woonhuis verdieping opp- 36 m 2
Woonhuis beneden opp. 36 m-Terrein teteai schoon opgeleverd- Direct
op te leveren- Inlichtingen transport- en
reparatiebedrijf "SEVERIJN" telf. 230

Aangeboden: Philips teopenradio f-
-150,—; radiotefel f- 25,— i-z-g-c. Koersel-
man APO, naast timmerfabriek-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont hetllen 1-2

"INTERLUDE"
me4 Rozzan» Brazzi,, June AlUsou en
Keith AndJes in Cinemascope en Techni-
color-
SENTANI (Ponne) morgen 2-2:

"BITTER VICTORY"
niet Richard Burten, Curt Jurgens en
Ru4h R°man.
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