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Choestsiev wil Aziatische landen op
topconferenties

Sovjet-premier Chiroestejev herhaal-
de gisteren °p een persconferentie in
Djakarte de 4 China, India- Indonesië en
andere Azia4ische landen op t°ekoms4ige
'opconferenMes 4ussen Oost en Wes4

moeten w°rden toegelaten- Di 4 voorstel
maakt volgens de Russische premier
deel ui 4 van de Russische politiek-

In een gemeenschappelijk communi-
qué aan he 4 slo4 van de bespreking tus-
sen Chroestjev en Soekarno hadden 'vi
de staats]ieden aangedrongen op deelna-
me door Afrikaanse en Aziatische lan-
den aan de komende topbijeenkomsten
Maar in Washington zie 4 men niet veel
heil in zon v°orstel.

Buiten Russ. miljard nog 2 miljard nodig meent
soebandrio

De Indonesische minister van Bui4en
landse Zaken dr. Subandrio heeft in een
gesprek me 4 'de pers gezegd dat z ijn
iand v°or zijn ontwikkelings plannen.,
buiten de Rusische lening van 1 mil-
jard gulden nog 2 miljard gulden nodig
heeft. Hij kon nog niet zeggen waar
IJeze verder kredieten vandaan moeten
komen. In Washington blijkt men intus
sen niel enthousiast te zijn over he 4
Russische voorstel inzake de Oost-Wes*
tepconferen4ie- Premier Chroestejev en
president Sgekarno zijn he 4 er over eens
da 4 de tepconferenUe moet worden ge-

volgd door andere bijeenkomsten, waar
op ook Aziatische en Afrikaanse lan-
den zouden moeten zijn vertegenwoor-
digd. .
Amerikaanse officiële kringen zijn van
mening da 4 een uitbreiding van de be-
sprekingen het Vipoverleg onhaintee:'-b*ftf za; ,naken en de moeilijkheden zal
vergroten. Na hun overleg haddenChroestsjev en SOekamo ooi; meege-
deeldi da 4 de Savte4. Unie Indonesië
een kredie4 zal geven van bijna een
miljard en ook een reactor vo°r we4en
schappelijk onderzoek.

Amerika en Kieurlingenprobleem
Wet burgerrechten der Negers in senaat

De" Amerikaanse senaat is gisteren
een ononderbroken deba4 over een wets
voorstel oVer de burgerrechten van ne-
gers begonnen. He 4 voornaamste punt
is de ben°eming Vn verkiezingsscheids
rechters die moeten waken voor recht-
vaardige behandeling van negers bij
stemming. De maatregel wordt fel be-
steeden door de conservatieve democra-
ten van de zuidelijke staten- Zij willen
proberen door eindeloze redevoeringen

Burma ter stembus

Burma koos gisteren een nieuwe
eerste kamer. Er zijn 25 zetels maar er
werd gestemd vo°r 83, want 25
zetel8 zijn bezet door de adel en 17
«ridere worden niet bekleed.
Waarnemers verwachten dat de vrije
volkspartij van oud-premier U Nu de
overwinnning zal worden behaald-
U Nu's partij is anti-fascistisch en anti-
communist-

de tegenstanders uit te putten, en stem-ming te voorkomen- Op de honderd le-den van de senaa 4 zijn er maar ach44ien
zuidelijke democraten. Slech4s een van
hen hoeft te spreken, terwjil er steeds
vijftig andere senateren moe4en zijn om
de zi«ing te doen voor4duren. De posi-
tie van de tegens4anders blijf 4 sterk zolang de senaa4 de onbeperkte spreek-
tijd handhaaf 4.

Nehroe Ingenomen met
bezoek Tsjoe En-lai

De Indiasche premier Nehroe heef 4 in
he 4 Hogerhuis in New Delhi gezegd

4e zijn me 4 Jje4 aan-
gekondigde bezoek van zijn communis-

4LSch-Chinese ambtgenoot Tsjoe En- Lai
Hij ging ermee aceoord dat dit bez°ek
in april zal worden afgelegd, en nie-4
In maar 4 zoals, hjizelf had voorgesteld.

Japanse Prins krijgt
naam „Naruhito”

De Japanse -keizer heef 4 de eers^zoon van kroonprins Akihite en prinses
Michiko de naam Naroehito gegeven-

Naroe be4eken4 deugd en hito word 4
sinds de negende eeuw aan alle namen
van keizerlijke afs4ammelingen toege-
voegd. De naamgeving kwam volgens
gebruik op de zevende dag na de ge-
boor4edag. He 4 jonge prinsje heeft ook
de tftel iro gekregen, dat gelukkige
betekent.

Pres. Eisenhower
in Chili

Presiden4 Eisenhower verte»!; gisteren
ui 4 Argentinië n*ar Chili- He 4 afg(
weekeinde sprak hij in he 4 berg'tedje
Bariloge me 4 president Fröndizi- Na- af
loop werd bekend geinaakl, dat er' nie'
over een militejir bondg'en'Vt-ehj'p'" r'-
gesproken, doch wel over de financiele
hulp die Argentinië van internationale
organisa4ies in Amerika en Europa
heef 4 gekregen. De regeringen van de
Ver. S4aten en Argentinië zuilen bin
ven werken v°or een hogere leyeöB-
-s4andaardandaard in he 4 westelijk halfrond,-,

Ferhat Abas tegen
Federatie Algerije

Ferha4 Abas de premier van de zoge-
naamde Voorlopige Algerijse Regering
gaa4 mie 4 acc°°rd met een plah om Al-
gerije, te verdelen in. een federa4i
verschillende bevolkingsgroepen.
Di 4 idee word 4 toegeschreven aan pre-
siden4 de Gaulle.
In een radiorede die Abas gisteren in
Tunis hieTd zei hij dat bij de uivoering
van de Gaulle's plan »m Algerije het
recht te 4 zelfbeschikking te geven "de
hulp van de Algerijnse, bevolking oninis-
baar is en deze hulp kan alleen worden
gegeven, zo voegde hij eraan tee, ..df>°r
Algerijs-Franse onderhandelingen.
Anderhalve week geleden hield Aba»
een 4oespraak, waarin hij de Fransen
in Algerije toezegde dat. zij-in een'vrij
Algerije als volwaardigde i
z°uden-worden beschötfwd-.
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Adviesraad bijeen’in teken van rouw over ontslag Mr. de Rijke
Unaniem protest - Motieven in twijfel getrokken

Wil Van het volK verwaarloosd
Op de gisteravond gehouden vergade-

ring van de Adviserende Raad van Hol-
landia werd de bespreking van de no-
tulen aanleiding tot een oVerig(.ns vruch
teloos deba4 dat zich te 4 in den 4reure
dreigde voor 4 te zetten te4dat de leden
van de Raad zelve 40 4 de c°nclusie kwa-
men dat de k»stbare 4ijd welke de Raad
bijeen was werd verdaan met een pro-
bleem dat in feite in de rondvraag dien
de 4e wordrn behandeld- He4 resultea4
over he 4 strijdpun4 - he 4 al dan nie4 in
stemming brengen van de kwestie of aan
de Residen4 van Hollandia m°es4 wor-
den verzocht he1 instellen van een se-
cre4ariaa4 voor de Raad :o overweging
'e nemen - bleek na 4wee 'uren discus-
sie nog nie4 vatbaar voor enig leven.

Na de hier°p volgende pauze kw am
er enig leven in de Raad 4°en voorzi4-
ter Stephan he 4 beslui 4 van de Gouver-
neur voorlas inzake het on4slag ui 4 de
Raad van mr. J.O- de Rjike-

Fel keerde zich mevr. Simon Thomas
tegen di4 on4sl ag waarvan zij de grond
verz°ch4 te mogen vernemen

Voorzi44er Stephan verwees haar hier
voor naar de bij he 4 be-slui 4 gegeven
ccMS:derance, welke luid4 dat de aan
mr- .TO. de Rijke opgelegde gevange-
nisstraf de grond van de overweging
is welke aan het ontslag is gegeven.

Mevr. Simon Thomas stelde hier°p
de vraag of de Gouverneur he4 rech4
van ontelag heef4. In an4woord hier°p
«telde de voorzitter da4 als richtsnoer
hiervoor het ;n art. 71 B der Bewinds-
regeling Nieuw Guinea v°or de advies-
rol legeB bepaalde moe 4 gelden-

Mevr. Simon Thomas stel 4 hierop de
vraag of tet s4emming kan worden over-
gegaan om de Gouverneur een verz°ek
te doen zijn beslissing in deze in te
4rekken, hetgeen naar de vo°rzitter zegt
nie4 mogelijk is daar dit buiten de mo-
gelijkheid v»n de Raad ligt ingezien
deze nie4 kan treden in he4 beleid van
Z.E. de Gouverneur-

De heer Brandenburg van der Gr°nde
houd 4 hierop een rede waarin hij s4nl4
da 4 de Raad hiermede zijn meest cana-
bele krach 4 ontn°men word4 waarin een
gro4e groep van de bevolking van Hol-
landia nog steeds een groot vertrouwen
stel - Hij haal 4 hierbij de grondwe4 in
Nederland aan die he 4 vrije w°ord ea-
r^ndeert. "In de Tweede Kamer", aldus
de heer Brandenburg- is er zelfs geen
mogelijkheid een.' afgevaardigde die nie4
langer dan een jaar deten4ie onderga at
ui 4 de Kamer te weren-

V°orzitter Stephan stell hiertegenover
dat de Kamer gekozen leden heeft waar
tegenover de Adviserende Raad benoem
de leden heef 4, die dus ook k"nnen
worden ontelagen.

Mevr. Simon Thesis. "Meneer de
voorzitter. wa4 TJ zegt js ; n 4egenspraak
me4wat tj tjen minuten geleden zei"

Wanneer de voorzi44er hierop terug-
keer 4 naar de instelling van de Advies-
raden volgens art 71 B van de Bewinds-
regeling die anders zijn dan de Advi-
serende Radon in Nieuw C-uinea val 4
mevr- Simon Th°mas ui 4: dit is dan de
persoonlijke mening van de heer Ste-
phan.

Voorzi44er Stephan ontvangt steun van

de publieke teibune waar de verslag-
gever van de Raad _gezeten is, die druk
gebaart de woorden van mevr. Simon
Thomas af te hameren-

.De heer Brandenburg vraag 4 st eLln van
de leden van de Adviesraad voor zijn
verzoek aan de Gol,verneur om de ui-
terste clemen4ie v°or mr. De Rijke te
vragen-

De heer Martens zeg 4 liever zelve
ui 4 de Raad te teeden indien hem niei
duidelijk gemaak4 word 4 op welke wet-
telijke gr°nden het rutslag berust-
De heer Kasiepo onderschrijf 4 de moed
en de kennis van he 4 lid de Rijke en
steunt he 4 verz°ek om clementie. Overi-
gens verzoek 4 hij bekendstieïling van
de juridische gronden waarop he 4 lid
De Rijke on4slag is verleend-

Alle autechtene leden van de Raa d
die na de heer K asiep° het woord voeren
steunen het verzoek van de heer Bran-
denburg aan Z.E- de Gouverneur om
het lid De Rijke in de Ra ad te hand-
haven.

Het lid Liauw i* van mening da4 'n-
dien bij de benoeming van de leden van
de Raad rekening gehouden word 4 met
de mening van deze Raad, di 4 eveneens
moe 4 geschieden bij het ontslag daaruit.
Hij acht'he4 ontslagen lid een man die
rech4 door zee gaa4 en zijn ontslag een
groo4 verliet v°or de Raad- Hij sluit
zich aan bij he 4 verzoek aan de Gouvor
neur om clrmen4ie-

De heer Abas is van mening da 4 de
hogere gezagsdragers in Nieuw Gume8

de Adviserende Raad als a-'n zich " -
dergeschik4 zien en de leden daarvan
als hun ondergeschikten. Hij ach 4 he4
contac4 da 4 er tussen de autoriteiten
en de Raad Destent veel te gering. De
heer Abas is voorts van mening da 4 vol-
gens de bevolking van Ho!i!andia de
ware grond van he 4 on4slag van mr.
De Rijke moe 4 worden gezocht in het
conflict me 4 hogere gezagsdragers.

"De Gouverneur, aldus de heer Abas.
regeer 4 namens Hare Majestei4 de Ko-
ningin naar rech4 en billijkheid en moe 4
er voor waken hierbij tegen de wil van
he 4 v°lk in te gaan- Het mo"4 nu wel
duidelijk geworden zijn dat de Raad
arhter De Rijke staat en deze moet.af-
blijven."

Hij verzoek 4 dringend bij de Gou-
verneur aan te dringen he 4 ontelag be-
slui 4 ongedaan te maken.

De v°orzi4ter stel 4 da 4de heer Abas
me 4 bewijzen moet komen indien de
considerance bij het verleende on4slag
door hem in twijfel w°rd4 geteokken.

De heer Abas: zeg 4 slechts de mening
van de bevolk.rig van Hollandia te ver-
telken en blijft bij hetgeen hij zegt da 4
de wezenlijke reden vo°r he 4 ontelag van
mr- De Rijke diens onafhankelijke teo.n
tegen de auteriteiten is. "In een demo-
cra4isohe samenl.eviing aldus de hjerr
Abas, blijf 4 de wil van he 4 v°lk No 1

De voorzi44er kondigt hierop Hen mi-
nuten pauze aan. Na heropening wordt
he 4 verzoek aan de Gouverneur voor-
gelezen- luidende:
1 De Adviserende Raad van Hollandia

verzoekt de jurlJEKsche gronden te
mogen vernemen waarop he 4 ontslag

ven mr. De Rijke is gebaseerd.
2- Waar ZE. de Gouverneur namens

H.M- de Koningin regeer 4 naar reeh 4
en billijkheid dringt de Raad er bij
Zijne Excellen4ie op aan rekening te
willen houden me 4 de wens der bevol-
king van Holiandia (waarvan de Raad
de stem is) die naar duidelijk is ge-
bleken, gaat in de richting van hand-
havins van mr. De Rijke in de Ad-

viserende Raad van Hollandia.
Hierna w°rden enkele vragen die ui 4
vorige rondvragen beantwoording be-
hoeven afgedaan en |e 2400 uur s] mt
voorzitter Stephan de vergadering-

Ingezonden
EINDELIJK RECHTVAARDIGHEID?

HOERA!!

Ik geloof niet da4ver zich v«n bewustbent welke intense belangstelling de me-dedeling van het Kantoor voor Algemene
Personele Zaken in uw krant van 24
dezer, heef4 gewek4 bij alle lokale krach-
ten in Nieuw-Guine-t-

Zij vragen zich hoopvol af;
Zouden de geruchten, die de laatste

dagen te Hollandia de ronde doen dan
toch op waarheid bterwten?
Is he 4 mogelijk da 4 er eindelijk een ein-
de kom 4 aan die afschuwelijke discrimi-
nerende bepalingen in he 4 verlofsregle-
men4? In de onmogelijke 4oestand da 4 inhet zelfde knntoorlokaal de ene Commies
zijn tegenover hem zittende collega die
precies heteelfde werk doe 4 om de drie
a vier jaar me 4Europees verlof z jet gg^n
zijn taien4volle kinderen op landskosten
voor verdere studie naar H°ll and zie 4
reizen 4erwjjl hijzelf vulk°men uitzich4-
loos werk 4-
? er eindelijk een einde arm de-

ze discriminatie?
Wan 4, is er ie4s afschuwelijker te beden-
ken- dan a ls minderwaardig mens ge-
ach4 en behandeld te worden, en dat
nog wel do°r een Overheid die preten-
deer 4 op Christelijke grondslag gegrond-
ves4 te zijn?

Zouden ook wij locale-krachten nu
onze kinderen kunnen antwoorden: "Ja
kind, jij krijgt nu ook de kan 3 om op de
HTS. °f Rech4shogeschool in Holland
verder te studeren, 'wan 4 de reis wordt
door he 4 Gouvernemen4 beteaid- Wees
niet moedeloos meer en blijf je bes 4
doen" "Ja kind, wij gaan het volgend
jaar naar Holland tee om Opa en Oma
na zo lang weer eens terug te zien."

Zouden ook wij locale krachten- nu
zonder enige angs4 voor de teekomst met
vol vertrouwen onze krachten aan de
Goede Zaak van Nederland kunnen ge-
ven-?

Wij locale kradhten, die hier jaren-
lang pioniersarbeid hebben verricht, he 4
zij als Detajongen hetzij als kolonie en
aldus Nieuw-Guinea bewoonbaar heb-
ben gemaakt en thanst op de diverse
landskantoren al jarenlang onze plieh4
doen, zijn hoopvol gespannen.

Da 4 de Overheid eindelijk moge in-
zien, dat discrimina4ie u;t de tijd is en
da 4 iedere Nederlandse ambtenaar, onge
ach 4 basissalaris en ongeacht herkomst-
recht heef 4 0m periodiek me 4 Neder
landsverlof 4e gaan.

Dat financieële consequenties geen
beletsel gaan vormen °m een hemelter-
gende onrechtvaardigheid op te heffen.

Een locaal aan ge4rokken'Commies I.
zonder vooruitzichten.



Mr. Bot over Nieuw - Guinea
ijverig en met hartstocht gewerkt

Ontwikkeling van mensen anders dan aanleg van wegen
Verwelkomd d°or de chef van de di-

rectie Nederlands Nieuw Guinea van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, de
heer Ko44ier, is donderdagmiddag mr-
Th- H. 804 van zijn reis naar Neder-
lands- en Australisch Nieuw Guine3-
Australië en de Ver. Staten op Schip-
hol teruggekeerd. In de eerste plaats
constateerde de staatssecretaris in een
gesprek me 4 pers, radio en televisie da4
me 4 grote toewijding op Nederlands
Nieuw Guinea gewerkt wordt aan de
opvoeding en ontwikkeling van de pa-
poea-bevolking- Mr- Bot herinnerde aan
de lagere en middelbare scholen die er
zijn of nog gebouwd worden, waarn3
de Papoea nia gebleken geschiktheid ge-
legenheid krijg 4 universitaire opleiding
te volgen he4zij in Nederland n"e4zij in
andere landen. Ook technische en be-
«tuursscholen zijn gericht. Alle residen-
ties heeft mr. Bot bezocht en daarnaast
ook vele kleinere plaatsen maar °veral
is hem gebleken, dat ijverig en vaak
me 4 hartstocht wordt gewerkt. Zo tracht
men het land open te leggen en die
bevolkinig die in sommige gebieden nog
in het stenln 4ijdperk leef4 gelegenheid
te bieden, zich te ontwikkelen- Omge-
keerd ho°p4 men op Nieuw Guinea da 4
ook in Nederland deze teewijding aan-
wezig is om d°or hulp steun en voor-
lichting die onontbeerlijk zijn be 4 temp-
o te versnellen en gestelde d°elen te
verwezenlijken.

De oriëntatiereis was op de eerste
plaats bedoeld «Is voorbereiding voor
behandeling der begrotingen '59 en '60
in de K amer. "Maar deze aangelegen-
heid is niet alleen van belang voor het
parlement en voor het kab(inet. maar
vo°r he 4 gehele Nederlandse volk" aldL's
mr- Bot.
Voortgaande verklaarde mr. 801 "mijn
ervaring tijdens de t°urnee is da 4de
Papoea's zeer te spreken zijn over de
wijze waarop Nederland de bevolking
bijs4aa4 in de verdere ontwikkeling- Ik
gel°of dat Nederland teo4s mag zijn op
datgene wat in de afgelopen 4ien jaar
i* verrich4- Van groo4 belang is ook da4
men °p Nieuw Gumea is begonnen op
de middelbare scholen me 4 .he4 geven
van onderricht in de Engelse taal zoals
in Australisch Nieuw Guinea een begin
is gemaakt op sommige scholen met een
cursus Nederlands. Het eerste doel is de
stammen dn die gebieden, waar men al
eeuwen lang elkaar bestrijdt te 4 vrede
te brengen en te teachten eenheid te 4
stend te brengen.
Er zijn grote verschillen op Nederlands
Nieuw Guinea- In sommige streken is
he 4 land opengelegd waar nog de meesl
primi4ieve situaties worden aangetrof-
fen. Maar wanneer men bv- de Bi.ik-
raad neem 4 dan word 4 de waarnemer
getroffen d°or het feit, dat Vele leden
zeer geinteresseerd zijn in de meest ac-
tuele vraagstukken- Overigens heb ik in
Australisch Nieuw Guinea dezelfde toe-
wijding aangetroffen waarmee men in
hét Nederlands gedeelte werk 4. De prak-
tische samenwerking kussen beide ge-
bieden begin 4reeds vruchten af te wer-
pen en ik ach 4 de 4weede gezamenlijke
conferen4ie van 3 404 9 maart in Hol-
landia van grote waarde, vooral vo°r
het oplossen der 4alrijke adminis4ra4ieve
"n technische problemen die in beide

gebieden voorkomen. Ook in Austraij SCh
Nieuw Guinea heef 4 men de vooropge-
zette bedoeling de bevolking zodanig op
te v°eden en te ontwikkelen da 4 zij te
gelegener tijd beslis4 ,;nzake de eigen
.stetes-
In antwoord op verschillende vragen en
over sommige punten verder uitweidend
merkte mr. 801 op dat hem ailerwegc
de vraag was voorgelegd wanneer de
bevolking zijns inziens rijp zou zijn
voor zelfbestuur.
"Daarop is geen exac4 an4wo°rd te ge-
ven- Men moe 4 niet vergeten da4 men
kan aangeven wanneer een schjp is af-
gebouwd °f een weg is aangelegd. Maar
hier geld 4 de ontwikkeling van men-
sen, die, en dat moe 4 men vooral niel
vergeten, in verschillende ontwikkel ings
fasen verkeren naar gelang he 4 gebied
waarin zij w°nen. De Papoea's hebben
hel mijzelf verklaard- Besturen is geen
eenvoudige zaak erkenden zij, en ik heb
zelfs het standpunt horen verluiden van
die zijde, dat de Nederlanders een te
hoog tempo aanhouden bij de verdere
ontwikkeling- Mijn verklaring over zelf
bes4uur die ik in Amerika heb afgelegd
is nie4 juist weergegeven. Ik heb ver-
klaard da 4 als de commissie vsn de
Ver- Na4ies voor het trus4eeschap van
oordeel zou zijn da4Australisch Nieuw
Guinea na een bepaalde periode voor
zelfbesteur .in aanmerking zou komen-
ik op he 4 s4andpun4 stond dat het Neder
landse gebied dan ook wel z°ver met de
ontwikkeling der bevolking zou zijn. Ik
kan onmogelijk een bepaalde periode
aangeven en ik zou nog eens me 4 klem
willen betegen dat ten aanzien van de
s4a4us de keuze uiteindelijk bij de be-
volking komt te liggen.

Natuurlijk lig 4 het in de bed°eTng de
bevolking zo op te voeden, dat men
te zijnertejd zelf wenst- ;n bes4e verhou-
dingen me 4 het westen te leven Ned r-
land zal intussen me 4 alle krach 4 het
gebied verder ontwikkelen en daarbij
rust en orde in dat deel van de wereld
handhaven"-
Naar aanleiding van de te Canberra ge-
houden persconferentie waarbij de vraag
van een mogelijke Melamesisehe Utre
werd opgewoi-pen verklaarde mr.. Bnt
dat deze gedachte heus wel ma.u wor-
den genoemd-

Menzi.es zelf heef 4 destijds de s4ich4ing
van een Meiainosische Unie als een mo-
gelijkheid geopperd voor een gebied van
Auste alisch en Nederlands Nieuw Gui-
nea, de Salomonseilariden en nog enkele
andere eilanden- Maar noch Australië
nofeh Nederlahd tulten een dergelijk
initiatief nemen. Menzies en ook de Ne-
derlandse regering sta an op he 4 stend-
pun4 da4 de Papoea's zelf keuze zul-
len m°eten doen in welke vorm zij een
samenleving opbouwen. Australië teaint
de Papoea bevolking in zelfbestuur, in
Nederlands Nieuw Guinea word 4 he4-
zelfde gedaan. De Papoea's hebben he4
volste verteouwen in de m.e4hoden die
in beide gebieden worden 4oegepast
voor hun verdere ontwikkeling en op-
voeding- Australie en Nederland honen
en verteouwen echter da 4na de d°or
de Papoea's gekozen vorm van zelfbe-
steur, men de beste rela4ies zal blij-
ven onderh°uden-
Tenslotte merkte mr- B°t op da 4 de ge-

dachte van immigratie van Ambonnezen
met weinig enthousiasme do°r Papoea's
is ontvangen.
Hoe staan zij tegenover het Indonesië
vraagteken? Ongevraagd heef 4 mr. Bq4
he 4 standpunt vernomen da 4zij bepaald
de Indonesische eisen ten aanzien v:';i
Nederlands Nieuw Guinea niet pre44ig
vinden. De Papoea's menen da 4 de eigen
bevolking zich in een statig van volle
emancipa4ie bevind - Daarvan willen zij
o»k de vruchten plukken, een normale
sociale en economische realijtei4- Hje4
denkbeeld dat de Papoea's bevreesd zijn
voor eventuele Indonesische inva-sie heeft
de staatssecretaris nergens gevonden-

Dakota’s op weg naar
Ned Nieuw.Guinea

Gis4eren vertrokken twee van de vier
Dakota's die de marinelueh4vaar4di,ons 4
in Amerika heeft gekoch4 n«ar Neder-
lands Nieuw-Guin-ea- De 4wee "nderengaan in mei naar Nieuw-Guinea. .

De Dakote'^die de Ncderlands,e luch4-
mach4 al vele jaren van Amerika te leen
heef 4, zullen op Nieuw-Guinea wordengebruikt voor 4rar»spor4vluch4en ter tij-delijke vervanging van de''MarMn Marm-ers, die na verschillende ongelukken
een vliegverbod kregen-
Voor de definitieve vervanging der Ma-rmers werden een aantel F2F ChecQu'ers
en Sikorsky helikopters aangekocht.
Checquers zijn Amerikaanse verken-
ningsvlieg4uigen die ook op de Karel
Doorman zullen komen-

Memoires van Oud
Premier Eden

In Londen is he 4 boek verschenen
de memories van de Briteë' mul-p-
Eden.
Het boek beslaat de periode van 1951.
te 4 1957. Die meer dan 600 bladzijden
werpen maar weinig nieuw lich4 pp" de
wereldpolitiek! inzake. Indo-China en
Suez, de 4wee belangrijkste onderwer-
pen, die Eden in zijn Memoires behan-
delt-
He 4 boek beva4 ook weinig nieuws °m-
da4 de belangrijkste passages al in feül-
letenvorm in taj van kranten en tijd-
schriften over de hele wereld zijn ver-
schenen.
Eden heeft vooral veel kritiek op de A-
merikaanse houding in de kwestie Indo-
China en Suez, met name op de politiek
van Dulles-
Marijkerivier hindernis

Expeditie ontvangt
motor

De expeditie Gai'sS eau is op haar ver-
dere techt nie4 in s4aat geweest de Ma-
rijke rivier over te steken-
Gebleken is da 4 de rivier te breed is en
de steoomsnelheid 4e gr°ot om deze me4
vlotten te passeren.
Ge4rach4 zal nu worden om in -het be-
gin van de volgende week per Beaver
vliegteig een bui4enboordmotor over te
brengen die op de vlo4ten zal gemon-
4eerd worden-

Vastenbrief Ned.
bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen dringen er
bij de Kateolieken in ons land op aan
he4 kwaad te blijven, zien als kwaad en
de zonde als zonde-
Di 4 is he 4 hoofdthema van de zogenaam-
de vastenbrief die eergisteren in alle
roomskatholieke kerken in Nederland is
voorgelezen. Een eerlijk schuldbesef, al~
dus de bisschoppen-



Vrouwenwereld-
gebedsdag 1960

Men verzoch4 ons plaa4sing van he4
volgende:

Miljoenen vrouwen over de gehete
werelü zmlflen tradmegeteouw op de
eerste vrijdag in de Lijdensweken bij-
eenkomen voor gemeenschappelijk gebed

Deze gebedsdag werd voor het eers4
in 1887 door een groepje vrouwen in
Noord-Amerika geh°uden voor het werk
der Inwendige Zending. Zij, die uit-
trokken naar verre zendingsvelden dron
gen er op aa,n, ook haar en dus de Uit-
wendige Zending in die gebeden te
betrekken. Di 4 was de aanleiding, da4
hiervo°r een bepaalde dag werd be-
stemd, en wel de eerste vrijdag in de
Lijdensweken, en de Liturgie voor die
dag word4 elk jaar door een groep vrou-
wen, telkens uit een ander land- samen
gesteld- V°or di 4 jaar heeft Canada de
opdrach4 verzorgd-

Op vrijdag 4 maart is er °m half acht
een gebedsdienst in de Kloofkerk en
de Nieuwe Kerk in Hollandia-Binnen
voor de Nederlands-sprekenden.

Voor degenen, die vervoer wensen
kan men zich telefonisch wenden to4

D. Dros 4 en Ds- Sirag- Geef 4 U zoveel
mogelijk Uw bedienden gelegenheid de
Maleise diens4 mee te maken, die °m
vijf uur gehouden wordt in de Kl°of-
kerk, Hamadi, de Nieuwe Kerk in H°l-
landia-Binnen en de Maarten Luther-
kerk in Senteni.

Opening sociaal
Papoea-centrum te

Hamadi
In afwezigheid van talrijke g^nodis-

den onder wie de residen 1 van Holian-
dia, mr. F.R. Eibrink Jansen, is op 27
februari he 4 nieuwe gebouw v°or sociaal
centrum in de Pap°ea stadswijk Hamadi
te Hollandia officieel overgedragen aan
de inwoner 3 van deze wijk-

He4 nieuwe gebouw - ontw°rpen do°r
ir- A- v. Noortwijk - heef4 een lengte
van 37,3 meter en een breedte van 10
meter en omvat o.a. ruimte v°or een
polikliniek en een moderne ontepan-
ningszaal, die voor vele.doeleinden ge-
bruik 4 kan worden- In de me 4 serpe.:-
4ines versierde en door een erewacht
van padvinder 3 omgeven zaal feliciteer-
de de heer G. Hoppe vrn de Residen4ie
Wa4ers4aatsdi'ens4 de aannemer B.
Becks me 4 he 4 resul4aat dat vergelij-
kingen kan d°orstaan me 4 soor4gelijke
b°uwwerken in andere landen.

De heer LG. Boldingh- direc4eur van
Sociale Zaken, wees op het grote belang
van di 4 gebouw vo°r de Papoea bevol-
king in deze stedswijk.
"De kosten vani het sociale centrum be-
dragen evenveel als de bouw van zes
gezinswor.nigen, maar wij zijn van de
gedachte uitgegaan dat de wijk Hamadi
meer n°dig heeft dan op rijen steande
gezinswoningen".
De heer R. Stephan, Hoofd van Plaatse-
lijk Bestuur van Hollandi3, noemde he 4
gebouw, da4aan een lang gevoelde be-
hoefte zpl voldoen, een sieraad voor
Hamadi- Hierna droeg hij de sleutels
over aan de voorzitter van de Wijkraad
de heer H. Wajoy, die in een dank-
woord de vooruitgang schetste van Hol-
landia seder4 het mojment nl. december
1957 dat hij in Hamad^ was gekomen.
De bestuursassistent. de heer G- Seweri
dankte eveneens voor het mrx>ie geb°uw

NIEUWS UIT MERAUKE

Hoge padvinders onddrsoheidint uit-
gereikt.

V°rige maand werd ten huize van de
resident een hoge padvindersonderschei-
ding aan hopman Sihaya uitgereikt door
de residen4 van ZNG-, namens he 4 be-
stuur der Nederlandse padvinders-

De onderscheiding werd tfitgereik4
voor d°or de hopman bewezen grot/
verdienste en toewijding aan de pad
vinderij in Ned- N.G.

De gouden JacobslPdder werd opge-
speld door de heer Taremskeen welke
op dienstreis in Merauke vertoefde.

Correspondente: M.M-M-B., alhier.

Inderdaad was er een onjuistheid ge-
slopen in de 4axa4ie van he 4 automo-
-bielverbruik in 1970 in de Ver. Stetent
De ze4ter liet een 1 vallen- Niet zo een
eenvoudige ene alleen maar een f°r-
midable EEN- Deze vergeten een bete-
kende juist uitgerekend- 100.000.000.
In plaa4s dus van om en bij de 14-000-
-000 diende er ten rechte 114.000.000 te
staan.

Nieuwebrug bij

O.O.w.

De weg van Dok 4 naar Dok 2 geeft
geen doorgaande verbinding meer se-
dert enige weken geleden de Ballast
Maatschappij aan de uitvoering van een
bel'inen brug begon.
Deze werd noodzakelijk geach4 sedert
vorig jaar door het dal waar de Diens 4
van Openbare Werken is gevestigd zich
een steoom ster4te die voor enkele tien-
duizenden guldens sc hade in de gebou-
wen aanrichtte.
"Deze zijn thans door een dijk van het in
de droge tijd onschuldigee beekje afge-
scheiden en het beekje zal, als de thans
in aanabouw zijnde brug gereed is, bes 4
enkele ster4regens kunnen hebben, zon-
der in de gebouwen van de Diens 4 Open
bare Werken schade aan te richten-
Vergadering „Rechten

v.D. Mens
In Geneve begin 4 vandaag een drte-

weekse conferentie van de commissie
van de rechten van de mens, een or-
gaan van de Ver. Na4ies.

Een van de belangrijkste agendapun-
ten is de str ijd tegen elk vooroordeel
4egen rassen en bevolkingsgroepen me4
bepaalde religieuze opvatHnjgen- Spe-
ciaal de an4isemi4ische incidenten van
afgelopen maanden zuilen °nder de lou
pc worden genomen-

Gebed voor
ontwapening

De voornaamste kerkgenootschappen
van Groot-Bri44annie hebben hun gelo-
vigen opgeroepen te 4 gebed voor he 4
welslagen van de on4wapeningsc°mmis-
sie van de Ver- Na4ies, die op 15 maart
in Geneve bijeenkom - De oproep is ge-
tekend door de Anglicaanse aartsbia-
schoppen van Canterbury en Y°rk. de
rooms-kateolieke aartsbisschop van West
minster en de moderator 3 van de Schot-
se kerk en van de Vrije Kerk en d°or
de Opperrabijn.

.Langs deze weg danken wij allen, in
Martens' Limonade Juliana, Jossy,
he 4 bijzc.ider de Winkels:. M*ureen-
Phanna, Electeo V°ice en Bakkerij de
Boor, voor he 4 welslagen van ons Spijt-
optanten fees4-

Het Bes(uur 'Zeepa-ardje'

D°or omstandigheden niet eerder ge-
plaatst-
Allen die bij het overlijden van de heer
H-L. Wasch hun deelneming betuigden,
en in het bijzonder Pater Verheijen,
alsmede de Begrafenis Onderneming
Hollandia betuigen wij hierbij °hze
dank.

Namei*B de fam- E. Wasch.

DISCO — HOUSE
heeft een nieuwe zending grammofoon-
platen ontvangen-
Verder v°orradig: GELUIDSBANDEN
in verschillende formaten-

TE KOOP: Lambret4a Scooter 150 cc.
18000 km. gereden i.z.g-c- Inlich4ingen
Tel 160 (tusesn 7-30 en 2 u.)

GEVRAAGD door Warenhuls "JULIA-
NA" Winkelpersoneel.

Aanmelden in de Winkel.

Diensten Bethel-Kerk olv. Evang-
C- Totaijs-

Dinsdag 1 maar4 — 18.30 uur Gemeng-
de bids4°n H'dia-Binnen.
Woensdag 2 maar4 — 18.30 uur "Bijbel-
studie (In 't licht v-d- Tabernakel)
Berg en Dal-
Zaterdag 5 maart 18.30 uur "Evangelisa-
4ie-diens4 Berg en Dal.
Zondag 6 maar4 — 09.00 uur Gemengde
diens 4 me 4 Heilig Av°ndmaal. Hollandia
Binnen-

EDO donderdag 3-3 rouletten-
Aanvang 21.00 uur-

filmprogramma
ORIËNT THEATER

Vertoon 4 heden 1-3 en m°rgn 2-3
"DE WRAAK VAN FRANKENSTEIN"
de griezelfilm bij uitnemendheid me 4
Peter Cushing, Francis MaUhews en
Michael Gwynn.
Sentani heden: "TOWN ON TRIAL"
met john Mills, Charles Coburn en
Barbara Bates.
NÖOTLOTTIG ONGELUK

Te Biak had een verkeersongeluk
plaats met dodelijke afloop-
Een Combi uithalend vo°r een voetgan-
ger maakte een Onverhachte wending op
de weg juist op he 4moment dat een s^o
ter wilde passeren-
Deze kwam in bo4sing met de draaien-
de Combi waardoor de sc°oterberijder
kwam te vallen. Deze R.E- van der Meer
L4z 3 vna de Tech: Dienst
me 4 een collega werden zwaar gew°nd
naar he 4 ziekenhuis en later voor «nmid
delijk medisch ingrijpen per vliegtuiu
naar Hollandia gevoerd-
Voor de luitenant van der Meer mocht
di 4 echter niet meer baten-
Hij is overleden e ngisteren met rrfilitai-
re eer begraven-
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