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Opstand in Algiers neem! een einde
Barricades worden gesloopt

Terwijl gireren in Algiers het leger nog steeds werd versterkt, werden achter
de schermen pogingen gedaan om het verzet van de extremisten zonder bloedver-
gieten tot een einde te brengen-

Radio Algiers die weer in regerings handen is deed aanhoudend een beroep op
de extremisten de zaak op te geven en weer naar huis te gaan- Tegelijkertijd
schijnen er sinds zondag nog steeds onderhandelingen te worden gevoerd*

De regeringsvertegeriwoordiger Delouvrier en de opperbevelhebber generaal
Challe schijnen de afgelopen dagen hun hoofdkwartier buiten Algiers herhaalde
lijk te hebben verlatten voor bezoeken aan de sted.

In Parijs heeft presiden4 de Gaulle een
uur me4 premier Debré geproken nadat
Debré eers4 bezoek had gekegen van de
maarschalk Juin-

Bij de exteemisten werd gistermiddag
meegedeeld da4 een van de 'wee muiter-
leiders, Ortis, bezoek had gehad van oe.r
nie4 nader genoemde leraar ui 4 de «tedi,

de hem plannen voor overgave zou heb-
ben voorgelegd-

Later werd in Algiers hardnekkig ge-
sproken over verschil van opva44ing tes-
snn Or4is en de andere leider Lagaillar-

de. Gisteravond zei Ortis da 4hij tet he4

einde tee zal volhouden-
Generaal Crépin die in Algiers de teoe

pen commandeert, heeft gisteravond voor
de radio verklaard dat er geen sprake
van is dat de troepen gisternacht de om-
singelde muiters zullen aanvallen-

Een gerucht liep gisteren hieromteen4

maar di 4 wa" daarvoor al door andere
tegengesproken»
Wel heeft de generaal opdraeh4 gegeven
gisteravond dr- omsingelden van water
en licht af te snijden-
"De parachutisten die de rins vormer.

worden nog steeds versterkt met iofan-
teie, mariniers en alpenjagers-
Voor het eers4 sinds ne 4 begin teokken
eergisteren oproerlingen voor goed ui 4
hun kamp.
Het waren 177 reservisten die zrch me 4
hun wapens bij de kazerne in de stad
pingen melden.
" Generaal Crépin heeft de ambtenaren
gistermorgen gelast weer naar hun werK

te gaan en ook de scholen moesten weer
beginnen en de winkels moesten geopend
worden-

Intussen heeft de politie in Parijs op-
nieuw een razzia gehouden op uiterst
rechtse leiders. Er zouden zes arresta-
ties zijn verricht Tot nu toe zijn 9 per
sonen beschuldigd van bedreiging der
binnenlandse veiligheid-

In Frankrijk zelf zouden gisteren mil-
joenen arbeiders, ambtenaren en studen-
ten een uur het werk neerleggen, als ge-

baar van steun aan de Gaulle en zijn re
gering en als waarschuwing aan de avon
turiers die plannen mochten hebben be-
raamd voor een revolu4ie in Frankrijk-

Nader werd berich4 da 4, gistermiddag
°m 12 uur de rebellenleider Lagaillarde
me 4 zijn aanhangers zich heef 4 gemeld
bij de Franse militeire auteriteiten in
Algiers.
De opstend is hiermee geëindigd;, wan 4
al eerder op de morgen had de andere
rebellenleider Or4is barricaden van hun
kan 4 gesloopt-

He* einde van de opstand kwam na
een onderhoud me 4de commandan4 van
een nieuw aangekomen regimen4 para-
chu4isten met de beide rebellenleiders-

De Franse regeringsradio maakte mel-
ding van he4 einde van de rebellie die
drie weken heef 4 geduurd me 4 de , sim-
pele woorden: de opstend in Algier3 is
geëindigd-

Russen schietenweer
een raket de Oceaan in
De Russen hebben zondag waarschijn-

lijk opnieuw een rake 4 afgeschoten naar
het door hun aangegeven proefgebied
in de S4ille Oceaan-
De bemanning van een Amerikaans ma-
rinevliegteig heef 4 aldus een mededeling
van he 4 ministerie van Defensie in
Washington in het doelgebied voor Rus-
sische raketten een voorwerp zien neer-
komen-
He 4 leeki, aldus de bekendmaking, op een
raket die terugkeerde in de damkring.
De 4ijd van waarneming was ongeveer
1700 uur GNT-

Viering verjaardag
H.K.H. Prinses Beatrix
HKH Prinses Beateix heef 4 op Paleis

Soesteijk haar 22e verjaardfig gevierd
in in4ieme familiekring-

He 4 temboers-corps van de Kon.
Marechaussee brach4 de jarige prinses
een hulde, waarna haar gele Treesia's
werden aangeboden-

Fonds voor minder
ontwikkelde gebieden

De Wereldbank heef 4 de 68 landen die
lid zijn uitgenodigd tee te teeden te 4 een
interna4icnaal fonds voor minderon4wik "kelde landen-
Di 4 fonds moe 4 een kapiteal krijgen van
een miljard dollar en de economische on 4
wikkeling steunen door leningen tegen
een lagere rente-

De oprich4ing zal op of na 15 septem-
ber as. een fei4 worden zo gauw 65 pro-
cen4 van he 4 noodzakelijke bedrag bi^ee 11
is- Als de beteokken parlementen tee-
stemming geven, zullen de Ver- Steten
voor 320 miljoen dollar inschijven, Enge
land voor 131 miljoen], Austealie voor
20 miljoen en Nederland voor bijna 28
miljoen dollar-

Zoekgeraakte
Australier duikt

weer op
De 28-jarige Australiër, Mfchael Fo-

menk°„ bijgenaamd Tarzan ,is gister-
morgen in de omgeving van Hollandia
aan de kust aangetroffen .Michael is
enige tijd geleden aan de Zuidkust van
Nieuw Guinea bij Merauke in een wrak
ke kano aangespoeld- Enige weken gele-
den werd hij, in afwachting van een
beslissing die over hem zou w°rden ge-
nomen, tijdelijk in Hollandia onderge-
bracht- Z°nder echter enig spoor na te
laten verdween hij onverwachts.

Gistermorgen bleek da4 Michael, die
in een goede lichamelijke conditie ver-
keer 4,, al die 4ijd in de heuvels rondom
Hollandia heef 4 gezworven- De Neder-
landse au4°riteiten reeelen nu zijn re-
pateiëring naar Australie-
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Adviserende Raad Geeft Oordeel over
toekomst centraal stadsgedeelte

Op de gisteravond gehouden vergade-
ring van de Adviserende Raad Hollandia
begon de voorzitter me 4 de voorlezing
van he4 antwoord van de resident van
Hollandia op de tijdens de vorige raa d
gestelde vragen m-b-4. de recep4ie welke
werd gehouden om de steatssecreteris
voor Nieuw-Guinea in de gelegenheid te
stellen me 4 de burgerij kennis te maken,
waarbij de Adviserende Raad van HOI4
landia nie4 was ui4genodigd.

De Residen4 betuigde zijn spijt dat de
Raad het heef 4 opgeva4 als een poging
om haar ui 4 te sluiten waartee geenzins
de bedoeling heeft voorgezeten-
De overweging welke er de Resti.den4 tee
deden besluiten de Raad als zodanig nie4
ui 4 te nodigen was da 4 he 4 bij het ver-
zenden van de uitnodigingen nie4 voorza 1

een rou4ine receptie te geven waardoor-
de verschillende verenigingen eveneens
geen uiteodigingen on4vingen- De Resj-
den4 is bereid alsnog desgewenst cm
ontmoeting van de Raad met z.E- Mr Bot
te bewerkstelligen indien de staatssecre-
taris daarop prijs steld-

Het lid Brandenburg van der Gronden
spreekt zijn appreciatie uit voor de don 1"
de resident gegeven verontschuldiging
welke naar zijn oordeel niel de onop-
zettelijkheid onderschrijft.
Hij geeft omstandig de gang' van zaken
weer waardoor hij de indruk heef 4 dat
de Raad opzettelijk is geweerd van de
receptie. Slechte door een vraag op een
door de staatssecretaris gegeven audiën-
tie en de van Z-E- verwonderde uitroep:
Is de Raad niet geinviteerd is voor hem
komen vast te stean da4 Mr. Bot er nie4
van op de hoogte is geweest- Hij acht he4
antwoord van de residen4 dan ook nie4
bevredigend, hoewel hij de veron4l
schuldiging eerlijk vind4-
De Raad, hierop dieper ingaande geef 4 te
kennen he 4 op prijs te stellen alsnog een
gesprek me 4 de staa4ssecre4aris te kun-
nen hebben-

Na voorlezing van een brief van de
heer Van Eldik die hiermede een af-
scheidswoord rich4 te 4 de Raad,, gaa4 de
voorzi44er over tot de behandeling van
he 4 hoofdpunt van de voortgezette eerste
vergadering van 1960. til. het geprojec-
teerde stedsplan van het imby terrein en
de Oranjelaan-

Het Hoofd RWD, Ir- Boshuizen geef 4
gebruikmakend van een lich4druk teke-
ning een uiteenze44ing van de toekomsti-
ge bouw van het imby terrein en de O-
ranjelaan bebouwing.

Ui 4 de door ir. Boshuizen gegeven toe-
lichting blijk 4 da 4 men bij he 4 al dan niet
entemeren van he 4 Oranjelaanplan voor
de keuze gesteld word 4 eerst de bouw
van de Bern;hardbrug die he 4 noordelijke
s4adsgedeelte me 4 he 4 zuidelijke deel ver
bind 4, ter hand te flemen, welke keuze
zal moeten worden me 4advies van de
Raad-
De uitvoering van he 4 Oranjelaanprojec4
waarvoor in 1959 2 ten en later :'n 1960
1 ton gevoteerd is, zou moeten wachten
indien de bouw van de brug over de Ha-
nafri-rivier dit jaar zou worden geënta-
meerd. Het is volgens de ui4leg nie4
siech4s de bouw van de brug, maar te-
vens de bouw van de hierachter» aan de
andere kan 4 van de rivier liggende we-

gen die hierop moeten aansluiten, die de
beschikbare som v°°r de uitvoering van
de Oranjelaan met ongeveer 65 duizend
gulden zal overschrijden, waardoor ande
4'e wegen in Hollandia in he 4 gedrang zul
len komen-

De Raad zal moeten adviseren of eers4
de bouw van de brug. dan wel de ui4voe-
ring van het Oranjelaanprojec4 ter hand
zal worden genomen,,

Er zijn bij de bespreking van de ui-
voering van he 4 Imby en Oranjelaan pr°
ject meerdere vragen naar voren geko-
men waarin de Adviserende Raad ge-
vraagd wordl haar stem te laten horen-

Da 4 zijn: 1) moeten alle kosten ge-
maak4 bij he 4 bouwrijp maken van he 4
Imby terrein op de aanvragers van de
grond verhaald worden- 2) Moe 4 dwin-
gend worden voorgeschreven da 4 de aan-
vragers van percelen op he 4 Imby ter-
rein een aaneengesloten hoogbouw di.
verdiepingsbouw zullen toepassen wan-
neer zij bij de op te ze4ten winkel wil-
len gaan wonen?
3) Is di 4 idem he 4 geval voor he4 Oran-
jelaan terrein?

De Raad is van Oordeel da 4 bit he
breken van de grondprijzen vo°r de ui 4
te geven percelen nie4 scerekend nis
worden me 4 de kosten die gemaak4 woe-
den vo°r he 4 b°uwriir maken d°r p»-f-i-

-!en. waarbij inbegrepen de kosten v^o>'
afwatering etc-

Na veel argumenten, waarbij als f°r-
tor naar voren kom 4 he 4 fei4 da4 bij h» 4
geprojecteerde medisch centeurn on dn
hoek van de Oranjelaan en he 4 poli4iebu"
reau hoogbouw znl worden teesepa*4
kom 4 de Raad tot de slot^o^n da 4 vo°r
h-4 Imbv 4errein geen hoogbouw impe-
i'R4ief zal m°eten worden voorgeschreven,

alhoewel hier vo°r de zulk s wol verkie-
zende aanvragers van gronden de moge-

lijkheid wel tee moet worden opengela-
ten*

Dp m^r^te s'eramoi in de Raad ?iin
-.-oo i'ts vnn oordeel 4in do Óraiieteaa
uitsiuitriid h°ogbouw mag worden toege-
past-

rjp meeste stemmen zijn er ook voo-
alvn>-ens he 4 Oranielaan nroiec4 te Hoon
uitvoeren eer? 4 de brug °ver de Anafri te
d°en bouwen. To 4 het beslui 4 van d<"
Raad werk4 mee de mededeling van he4

HRWD da4 men nie4kan zeggen hoe lang
de bestaande brug het ro g zal houden

In de Raad word 4 appfecia4ie uitga"
spr°ken voo 1' de steeds heldere uiternze4
tj.ng van Il'- Boshuizen-

Enkele leden van de Raad willrn eer*B4
n°g eens weten hoe he 4 zal gaan met het
berijdbaar houden van de Oranjelaan ;n
dien besloten word 4 eers4 de bouw varv
de brug te entemeren-
He 4 blijk 4 dat he 4 onderhoud van de O-
ranjelaan onafhankelijk hiervan voor-
gang zal vinden.

Bij da rondvraag word 4 door he 4 lidmevr- Simon Thomas een vraag gesteld
inzake he 4 busverv°er da 4 geen mogelijk
heid bied 4yoor de bewoners van dok ?
9 on van Heutskamp om tijdig op de po-
likliniek te komen- De voorzit4er zeg 4
tee hiernaar te zullen informeren-

He4zelfde lid stel4 bok oen vraag °m~
4ren4 de posteezorging welko h-i- tech
wel eens geentemeerd mag worden-

Ook de kampongwoningbouw aan de
rechterzijde van Base G- krijg 4 nog aan-dacht, waarvoor he 4 bestuur geen oplos-
sing schijn 4 te kunnen vinden bij gebrek
aan bouwgronden die de bevolking kan
'.worden geboden i-p-v. de 4hans bebouw-
de gronden-
De bean4woording van de hieromteen4 ge
stelde vraag word 4 ui4gesteld te 4 de vol-gende vergadering.

Ui 4de Raad kom 4 nog de vraag of er-voor dok 8, dok 9 en he 4 van Heutekampen de Polymac geen openbare telefoon
kan worden aangelegd- Voorzi4ter Step-
han zeg 4 tee di 4 te zullen opnemen me 4de diens4 van Verkeer en Energie-

De heer Ohee verzoek 4 nog aandach4
voor de gemeenschap in Yoka waar geen
electrrcitei4 en waterleiding is, he4geen
aldus spreker, een der minste dingen van
de voorui4gang is. Tevens vraag 4 hij om
voor de 15 gouvernement ambtenaren
die in die streek wonen een Combi d°or
de GAD te doen inschakelen-

To4 slot van de vergadering krijg 4 het
Hoofd RWD, 4hans in zijn kwaliteit vanvoor zi44er van he 4 Commite Viering
Ho°g4ijdagen het_woord voor een teelich-
ting op '4 plan da 4 is gemaak4 om op 7
maar 4 een boom te planten ter herden-
king van he 4 feit da 4 50 jaar geleden de
kapitein Saksen voe4 aan land ze44e in
Hollandia- De b°om zou worden geplan4
4-o. he4 warenhuis Juliana en de ' nieuw
te bouwen winkelgalerij met een passen-
de achtergrond van een 15 mte- lange
muur waarvan he 4 ontwerp reeds gereed
lig - Kosten hiervan bedragen 6000 gul-
den, he4geen tet de vraag aan de Raad
aanleiding geef 4: moe 4 de Hollandiase
burgerij di4 geheel betelen of moe 4hier-
bij steun worden gevraagd aan het gou-
vernement?

De Raad beslui 4 af te wachten wa 4 de
burgerij bijeen zal brengen en hel even-
tuele tekort aan het gouvernement vo°r
te leggen vo°r suppletie-

Te 23-20 u- slui4 voorzi4ter Stephan de
vergadering-

„Regina Marls”
vergaan

In de nach4 van 30 op 31 januari is
ter hoog4e van de monding van de Maro
het houten zeilschip "Regina Maris" da 4
op weg was van Wamal naar Merauke
°p een bank vastgelopen en vergaan-
Aan boord bevonden zich 16 papoea's.

Toen om 3 uur des nachts dil bericht
bekend werd is onmiddellijk een dreg-
boot alsmede het schip "Kalimaro" uit-
gevaren om naar de drenkelingen te
gaan zoeken- In de morgenuren zijn 14
Papoea's die deels lichtgewond waren
en deels een shock hadden opgelopen aan
wal gebracht-

Het zoeken naar de 2 vermisten is de
gehele dag door patrouilles, vaartuigen
en door de gealarmeerde bevolking voort
gezet zonder da 4 di 4 echter te 4 resultaat
leidde- De vermisten zijn Hendrik Uluh
janan ongeveer 55 jaar en de '■ 4-jarige
Videlis Dimoeja Kaize.

Hendrik Uluhjanan, dorpsschoolhoofd
te Wamal, zou binnenkort de diens4 me 4
pensioen verlaten-
Gistermorgen is zn stoffelijk overschot
bij de haven gevonden-

Het zoeken naar het andere slachtof-
fer wordt voortgezet- De havenmeester
zal trachten het wrak te verslepen of te
venietigen en zal een poging doen de la-
ding te bergen-



Betoging op vliegveld
Sentani

Naar aanleiding van het voornemen
°m bij he 4 verteek van Z.E- Mr- 804 een
demons4ra4ie te houden, hadden wij een
vraaggesprek me 4 enkele leden van he4
bestuur van C-W.NG/Persekding-

Wij begonnen met de vraag: "Wat is
eigenlijk de reden van deze demon-
stratie?"

Welnu, wat is meestal het doel van
een demonstratie?
Die is, in het ate^meer). om bepaalde ver-
langens te onders4repen-

Wat zijn feitelijk de verlangens 9
Die verlangens zijn in de loop der

joren reeds bij herhaling kenbaar ge-
maak4 aan ffouverneman 4 en reeen-na en
in publicaties- Kor 4 cozefd. gaa4 bet om
de bevordering van gpzonde maatschap-
pelijke verh°udingen in di 4 land.

Wa zje t u als de voornaamste be-
lemmeringen voor die f°7onde mi"t.
schappelijke verhouding?

In de eerste plaats he 4 srhriineindp
onderscheid tessen de verschillende s°or
ten ambtenaren voor zover he 4 he 4 "ou-
vernemnit betreft en onder de emotevp's
bij dp np-rtjp-ifiiprc bedrijven, Wa 4 he 4
pprsto he4reft reeds acht iaar lan? heeft
ons Verbond aangedrongen on een voor
Nieuw Guinea aangenast^ VPrinfcrnrri P_
ment- Acht iaar ook al dringen wij aan
on de invoerins van een al is het voor-
lopig maar klein, sedeelte van de in Ne-

derland zo omvangriikp sociale wetge-
ving;, waardoor de rvositie van werkne-
mers in het particuliere bedrijf ook hier
op rpdelüke wiize word 4 geregeld. Verder
willen wij noemen he4 Maand- m Daglo
nersreglemen4. waardoor aan een groot
deel van he 4 gouvernementspersoneel de
arbeidsvoorwaarden onthouden worden.
die voor gouvernemen4spersoneel pas-
send zijn- Di 4 laatete is speciaal van be-
lang v°or onze papoea-leden. Die hebben
teouwens ook groo4 belang bij een. her-
ziening van de arbeidswetgeving, die
voor hen in di 4 land veel minder progres
sief is dan voor de souvereinitei4sover-
drach4 in Indie-

Er steat nateurlijk moer op °ns pro-
gramma, de huisvesting;. he4 overleg, in
de gouvernement- en par4iculiere secter
de situatie van de gepensioneerden enz-

In een van Uw pamfletten staat da1

U nooit antwoord van de regering hebt
ontvangen °p Uw verzoeken-
is dat juist?

U bedoelt hier waarschijnlijk hel pc
titionnemen4 da4 een jaar geleden me 4
hulp van de ARKA en CWNG is teege-
zonden aan de regering, waarin ge-
vraagd word 4 om een oplossing voor de
posi4ie van de lokale krachten- Daarop
hebben we inderdaa4 nooit ie4s vern°men
Concrete teezendingen op andere pun4em
hebben we overgens o°k zelden gehad-
He 4 blijf 4 meestel bij de mededeling da4
de zaak "de ernsMge aandach4" heeft- We
hoeven1; *leehiH te verwijzen naar
de Commissie Reeh 4sposi4ie Ambtenaren
om U enigszins op de h°ogte te brengen
van de (droevige) gang van zaken-

Lig 4 er nog enig verband tussen de
steking in Manokwari, de demcns4ra4ie
in Sor°ng en Uw demons4ra4ie? En wa 4
is Uw persoonlijk oordeel over de sta-»

kingen in Manokwari, zijn die gerecht-
vaardigd?

Och, in feite betreuren wij he 4 da4
he 4 daar zover heef 4 moeten komen. Re-
denen zijn er echter genoeg- Wij zien he4
allemaal eigenlijk meer als een exponen4
van een algemeen onbehagen wa 4beteef4
het personeelsbeleid in he 4 algemeen,
da 4 zijn ui4laa4 vond in een concrete aan
leiding-

Wa 4 denk4 U te bereiken me 4 deze
massale demons4ra4ie °p Sentani?

In de eerste plaate de aan-
dach4 van de regering, meer dan de nor-
male "erns4ige aartdach4"- Wij geloven
da 4 he4 gebrek aan daadwerkelijke be-
langstelling in Nederland voor een groo4
deel de schuld is van alles wa 4 er hier
gebeur4;, of liever gezegd, nie4 gebeur 4.
Nateurlijk geloven we nie4 hiermee te
kunnen bereiken da 4 er nu binnen een
paar weken betere regelingen komen-
Wel hopen we da 4 de regering in Neder
land zal gaan beseffen dat. deze demon-
stratie zoals Ook de ac4ie in Man°kwari
en Sorong, een sitUa4ie weergeven die
dringend om maatregelen vraag - Me4
scholen en ziekenhuizen alleen zijn we
er nie4 in di 4 land- Voor 'n gezonde ont-
wikkeling zijn gezonde maatschappelijke
verhoudingen 'n eerste vereiste- Dat geld
ook voor 'n gez°nde economische °ntwik
keling. Wii zien deze demonstratie dan
ook bepaald als ie4s da 4 .uitgaat boven 'n
vakverenigingsbelang alleen-
Regeringsvertegenwoordigers en autori-
teiten ui 4 Nederland die Nieuw-Guinea
bezoeken, krijgen meestel nie4 veel te
zien dan zingende schoolkinderen, dan-
sende papoea's. model-arheiderswnken
en wa 4 dies meer zij- wij hebben de in
druk da4 ze van het werkelijke Nieuw
Guinea en de problemen van de venchll
lende bevolkingsgroepen zelden voldoen-
de kennis krijgen-

Heef 4 U de indruk, da 4 de werkge-
vers he4 belang van deze demonstratie
ook zo inzien als U het voorstelt?

We hebben he 4 ze uiteraard niet al-
lemaal gevraagd. Als we af m°eten gaan
op de mate waarin de diverse werkge-

vers bereid zijn een snipperdag tee te
staan, geloven we wel dat èij in feite he*
nie4 helemaal met ons oneens zijn- Zo is
he 4 ons bekend van bepaalde zaken die
en masse vrij zullen geven, enkele heb-
ben zelfs óok nog 'n teansporteniddel be
schikbaar gesteld- Er zijn nateurlijk ook
anderen- Een chef van een van de grote
firma's bij voorbeeld meende bij voor-
baat al te moeten reageren met te zeg-
gen dé 4 iedereen die he 4 bij hem ni"4

goed genoeg had. op 4 februari wel een
dag ken vfijkrijgen. maar dan daarna
ook nie4 meer terug hoefde te komen-
Zon houding ge4uigt naar onze mening

nie4 alleen van een minach4ing voor de
problemen van de personeelsleden, maar
bovendien van een miskenning van-een
groter belang, waaronder da 4van zijn
firma.

Verwach4 U een grote °pkoma4?
Zoal 3 he 4 en4hoysiasme zich op het-

ogenblik manifes4eer4, krijgen we de in-
druk da 4 we moeite zullen hebben om
alle enthousiasten 4e vervoeren-

Ingezonden
Antwoord van CWNG/Persekding aan:

Mevr- H. E. Jansen-Wiggers.

DEMONSTRATIE OP 4 FEBRUARI-’60

1 Hartelijk dank voor Uw posi4ieve re-
actie-
Om ook maar me 4 de deur in huis te
vallen:
Vragen om een snipperdag is he 4 rech4
van ieder. Wie di 4 vraag 4 geeft een e;_
gen vacantiedag voor de begroting-
Da 4kos4 hem geen geld, wel een vrije
dag in de loop van het jaar-
De baas, de chef zie 4 wel of he 4 kan of
nie4, of de werkzaamheden he4 teela-
ten. S°mmige werkgevers, de versten-
dige, sluiten hun bedrijf.Uw belang is
hun belang-

-2 De werkgever, die afwijzend sfaa4 te-
genover °ns steeven, te voorkomen da4
Nieuw-Guinea nie4 vergeten word 4, is
een sufferd- Welk belang heef 4 hij er-
bij, da 4 in 4 jaar Nieuw-Guinea nie'
eens serieus in de 2e Kamer is bespro-
ken?
Als hij weiger 4, blijft U aan he 4 werk-
Wij kunnen hem he 4 verstend nie4 ge-
ven.

3 Indien iemand benadeeld zou worden,
omdat hij een snipperdag vraagt, kUn4
U volledig op °nze steun rekenen- Wij
zullen nie4 rus4en voor de benadeelde
weer is aangesteld-
Maar zo gek rs een werkgever echt
nie4. U stel 4 hier een onmogelijk geva!

4 Benden zijn sterk geworden! Da 4 ging
nie4 vanzelf- Als de bes4uursleden hun
naam en promo4ie riskeren, waarom
de leden dan nie4?
Bovendien deze ac4ie is volledig legaal!
Met teestemming van de Regering-
Er is geen risico! !

5 Bij dezen.
6 10 bussen en 40 combi's stean klaar.

Word 4 woensdag per circulair bekend
gesteld-

Waarom deze ac4ie? Omda4 de Regering
°ns vergee4! Mr- 804, die wij allen de
horma4 geven, die hem teekom4, mag niet
vergeten-
Daar zorg4 U voor, d°or mee te doen. De
sterken voor de zwakken- En de zwak-
ken me 4elkaar-! ! !
316 jaar angs4 moe4 doorbroken worden-
Niet me 4 bruu4 geweld- Maar me 4 ver-
teon van eenheid me 4 alle anderen. Het
is Uw laatste kans, om samen me' da
anderen voor e'lkaa.rs rechten op te ko-
men.
Een politieke s4unt?

Wie wil he 4 vechten vo°r gelijke rech
ten z° n°emen?

Dacht U, dat wij onze naam te grabbel
"zouden gooien voor een sten 4?

Verb°ndsbestuur
C.W-N-G-/Persekdmg-

Mijnramp in Japan
Een mijngason4pl°ffing in de mijnen

op he 4 Japanse eiland Hokkaido heeft 62
mijnwerkers van de buitenwereld afge-
sneden-
To4 nu toe heef 4 men er 19 kunnen red
den- Maar o°k voor de 42 overigen heef 4
men alle hoop nog nie4 opgegeven.
Een reddingsploeg heef4 4ek'enen van le-
ven gehoor<J.



DE ARKA LUSTRUMVIERING
Zondagavond had de ARKA lustrum

feestevond plaate in he 4 gebouw
van de R-K-S. die, gezien de overgrote
belangstelling van en de gezellige geest
onder de bezoekers zeer geslaagd ge-
noemd mag worden-

In een ar4is4iek aangeklede zaal, op-
geluisterd door de bekende J.C- 4 in
ARKA-hemdenj, vierde ARKA fees4 als
waardig beslui 4 van he 4 Lustrum-pro-
erarnma- De av°nd verliep vlo 4 en vro-
lijk- He4 programma was gevarieerd en
bood ook de bezoekers de kans om eens
flink mee te zingen en pre 4 te hebben.

Te beginnen me 4 de jaarvergadering
voor de officiële genodigden en daarni
°p de 27ste,. gevoled door de recept-te
voor de officiële genodigden »n d^^-m
door een voetbalwedstrijd tussen A-P-Z-
-en CWNG/ARKA dlus na afloop diner
voor de afgevaardigden van de afdeün-
sen van Sorong. Hollandia, Manokwari
Biak en Mernuke en andere genodigden,
was de feestavond van zondag wel een
bekroning van de activiteiten van he*
lustrnlm^comite- In de pauze van de
voP4balweds4rjjd werden de prijzen ui4-
gereik4 aan de winnaars van de ARKA-
lustrum-jeuad-Prijsvraag. waaraan
ruim 1100 scholieren werd deelgenomen-
Er wnrpn in 4otenl vijfden prijzen. Ro-
nald Bausch (6) zag zich eigenaar wor-
den van een au4°ped ~Meiske de Bo4s
kreeg een grote pop, terwijl Jozef Noem
beri als iste prijswinnaar van de Mid-
delbare schooi een badminten-se4 en Ro-
nald Schmid4 als 2e een horloge kreeg-

Na afloop van de voetbal-maten ging
de jeugd met veel rumoer en v°°rzien
van een ARKA-ballon huiswaarts.

Zou mogelijk het een en ander van de
ze Iste lusteum-viering van de Regio-
nale Afdeling Nieuw Guinea ongemerk4
voorbij hebben kunnen gaan, een ARKA
zuil van ruim 6 meter hoog op he 4 druk-
ste punt voor de Jachtclub herinnerde
het publiek steeds aan dit heugelijke
feit.

Het Lusteum-comite heeft zeker eer
van haar veel en zwaar werk,, en me 4
he 4Regi°nale bestuur en he 4 hele ARKA
in H°llandia kan ze me 4 voldoening op
deze viering terugzien-

Ij

C.W.iI.G. / FERSEKDIHfI j

Woensdag 08.00 uur, HBS. - gebouw

AFDËUNC3SVERGADERING
Gewijzigd onderwerp:

„Waardin Demonstratie"

Geboren:
GLEN ARAN

Tevens danken wij zuster Rovers voor
de kundige hulp- De gelukkige oude",
Fam- Huwaë-Sohilait-
-31 Januari 1960

Moderne pumps naar Italiaans model-
Kleuren: blauw-olijf, crème en zwart.
Maten: 3,5 t.m 7, dlv- m°dfcllen en 3,
hakhoogten.
Voorlopige verkoopplaate Th- Vijsma,
Witte Olifant-

Vrienden en kennissen veel dank v°or
de medewerking om ons huwelijk tot een
daverend feest te d°en slagen, ook mede
namens onze °uders-
F-W. Drinkhuyzen-Pieplenbosch-

Te k°op: Volkswagen Standaard bowwj-
-1952), Vespa scooter 125 co Bouwj- 1957
Evinrude b. boord moter cm bo©t en
trailer. ATE Koelkast no lte- Alles i-z-
-g.- Techn- Onderz- teegest. Prijs n-o-t-k-
F-W- de Vroede, Polimac II no- 4955

OPTICIEN FEROUGE SENTANI
deelt zijni geachte clientèle mede, da 1
vanaf heden de bezoekdagen zijn:
Woensdag en Zaterdag vanaf 16-00 uur— 1900 uur-

VOLLEYBAL: zate4dag 1615 uur Kote
Radja dameswedsteijden PMS—DGZ I

VOLLEYBAL: donderdag 4-2-'6O ope-
ningswedstrijden heren Iste Klasse
LOS, POMS en HBS-veld 16.15 uur-

I
Te koop aangeboden: scooter merk Bitri
200 cc 4-e-a.b- Hr- Wardenaar, Cycloop-
s4r- Hoii-Binnen

<
7

ÏÏHsuproyramma
ORIËNT THEATER bied 4 U heden 2-2
en m°rgen 3-2 een bijzondere attractie
Een niet alledaagse film van aparte
genre. Paardensport en harddraver ijen!
William Holden zorgt voo* opwindende
races, hardnekkige strijd om de "ver-
winning en -spannende weddenschappen!
Een film om nie* te missen!
Sentenl (Ponne) heden: BITTER VIC-
TORY" me 4 Richard Burton en Curd
Jurgens-

! fllle bereiKbare Bussen ITcömbTs ~~

ziin ingehuurd
Eigenaars van Combi's die nog geen contract met
C.W.N.G. / PERSEKDING hadden worden verzocht
zich met hun vervoermiddelen op.

DONDERDAG 4 FEBRUARI a.S.
Te vervoegen:

Bij TOKO MAKKASAR [HoUandia]
Bij ONG AK [Hollandia-Binn^n]

DAAR ONTVANGEN ZIJ NADERE INSTRUCTIES
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