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Croestsjev op weg naar
Parijs

De Russische premier Chroestsjev ver
trok gistermorgen vroeg per vliegtuig
uil Moskou voor zijn officiële bezoek
aan Frankrijk.
Hij arriveerde een goed hafl uur voor-
dat jiet vliegtuig zou vertrekken op het
vliegveld- Hij zag er wat bleek maai
overgens goedgehumeurd uit-
In het voorjaarachtige weer wisselde
hij een groet met de Sovje1-vertegen-
woordiger en buitenlandse diplomaten
die hem uitgeleide deden, warbij hij
zich speciaal richtte tot de Franse zaak-
gelastigde in Moskou-
Honderden Russen die van het vertrek
getuige waren juichten hun premier toe
toen deze de trap naar he1 vliegtuig op-
liep, dat hem naar de Franse hoofdstad
zou brengen-
Zijn echtgenote, zoon en dochter reis-

den me* hetzelfde vliegtuig
De leden van zijn gevolg vertrokken la
ter- Op dezelfde dag nog zou Chroest-
sjev een gesprek hebben met de Frae-

sa president de Gaulle-
Zes dagen van zijn bezoek zal de Rus-
sische staatsman door het Franse platte-
land trekken.

AmeriK. prolest tegen
varoordelifig

missie bisschop

De Ver- Staten hebben krachtig pro-
test gericht tegen communistisch China
tegen de veroordeling van de Ameri-
kaanse bisschop Walsh door een recht-
bank in Sjanghai.
Het vonnis luidde twintig jaar gevange-
nisstraf- Het protest is door de Ameri-
kaanse ambassadeur in Warschau aan
de Chinese ambassadeur aldaar Wan
Sing Nam overhandigd-
Dit geschiedde op de 24 ste bijeenkomst

in de reeks Chinees-Amerikaanse bespre
kingen in Warschau, dat he 4 enig offi-
ciële contact tussen beide lande is daar
de Ver- Staten communistisch China nief
erkennen-
Kantonale verkiezingen

in Algerije

De Franse regering heeft besloten op
29 mei in Algerije kantonale verkiezin-
gen te houden-
Deze verkiezingen vormen een deel var
het plan president de Gaulle om he1 be-
heer van Algerijnse zaken in handen
van de inwoners van het iand zelf *e
geren-

Cubanen schieten Amvliegtuig
neer

Cubaanse stt*ijdkradi*en hebben een
Amerikaan» «öertstenTheg*u4g neerge-
schoten bij Ma^anzas-
Ben Ta» de t^ee Amerikaanse piloten
▼Sn he* toestel i. door mitrailleurnmr

gewond. Me' het toestel wilde ex-kolo-
nel Lazaro Montevideo en drie leden
van zijn gezin Cuba verlaten, aldus is
officieel in Havana bekend gemaakt-
De twee piloten en de Cubanen die pro-
beerden te vluchten zijn gearresteerd-
He4 toestel was afkomstig uit Florida

Goede kansen voor
Ned. handel in Australië
In Nieuw Zeeland en Australië liggen

zeer goede kansen voor de Nederlandse
handel en industrie, zo verklaarde de
Rotterdamse bankier mr. Fokkema An-
dré, die pas van een bezoek aan die
landen is teruggekeerd-
Hij heeft de leiding gehad van een Ne-
derlandse economische missie die ei
ruim een maand verbleef-
Wanneer de Nederlanders er iels willer
bereiken, aldus de heer Fokkema Andrt'
zullen zij er zelf heen moeten gaan.
Ook de vestiging van dochteronderne-
mingen, zo, zei hij, is een aantrekkelijke
zaak- Voor de Nederlandse emigranten
had de heer Fokkema André nie4s dan
lof- Hij merkte nog op dat Voor Neder-
landse cultuunmaatschappijen in Austr?
lië goede mogelijkheden zijn.

Veiling kunstcollectie
Op de veiling van de befaamde kuns4

collectie Dreesmann in Amsterdam een
schilderij van de 17e eeuw meester
Pieter de Hoogh van de hand gedaan
voor 185000 gulden-
Een "Jan Steen" bracht 102.000 gulden
np- De collectie bestaat voornamelijk
uit kunstwerken die betrekking hebben
op Amsterdam- He1 enige stadsgezicl4
dat vincent Van Gogh ooi 4 van de
hoofdstad maakte, noteerde een prijf
van 46.000 gulden-

Ned. regering stelt
kabinets crisis

De Nederlandse regering" stelt de ka-
binetskwestie in verband met twee be-
lastingvoorstellen die anderhalve week
geleden in de Tweede Kamer Veel ver-
zet ondervonden-
He 4 gaat 0m een verhoging van de
grondbel.as*ing en -an de personele be-
lasting.
Deze voorstellen hangen samen me' d€
1 april ingaande hmrrrerhoging-
De Tweede Kamer heeft eerder in deze

maand de huurvoorsteilen aanvaard
maar de behandeling van de belasting-
voorstellen werden geschorst.
De minister vana Financiën schrijft nu
de Tweede Kamer da 4 de regering haar
sandpunt handhaaft en dat de verwer-
ping van haar belastingvoorstellen niet
in overeenstemming te brengen is met
haar verantwoordelijkheid-

Voorstel zending
Kelezen naar N.G.

ingetrokken
Minister Klompè van Maatschappelijk

Werk heeft haar eerder gedane sugges-
tie om bewoners van de Kei-eilanden
naar Nederlands Nieuw-Guinea te later
gaan, ingetrokken-
Enkele maanden geleden hadden de Xe:
ezen in ons land gevraagd om in Neder
lands Nieuw-Guinea een nieuw bestaar
te mogen opbouwen- Minister Klompè
zei nu in haar Memorie aan de Eerste
Kamer dat dit onderwerp thuishoorl bij
andere wetsontwerpen bijvoorbeeld bij
Binnenlandse Zaken, waaronder Nieuw
Guinea tegenwoordig ressorteer4.

Toen de minister enkele maanden ge-
leden de toelating van de Keiezen tot
Nieuw-Guinea ter sprake bracht, wer-
den ernstige bezwaren geopperd met na
me van de zijde van de Papoea's-

Tulp wordt wederom
van Turkije naar Nedl.
gebracht per postkoets
Een caravan van vijf vrachtwagens

is vandaag in alle vroegte ui* Nederland
vertrokken met bestemming de Turkse
stad Istanbul-
In de wagens zijn o- m. tien paarden
en een" ouderwetse postkoets-
Der*ig maarl verlaat de postkoe*9, dit-
maal getrokken door de paarden Istan-
(vervolg «p pag 4)
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ongerustheid over Red. Nieuw - Guinea
Het V.L.N. vraagt daden op Korte termijn
Door hel hoofd-bestuur V.L.N werd

aan Z.E- Prof- Dr- JE- de Quay Minstel'
President onders'aand schrijven aange-
boden:
Het is- geiet op de laatste ontwikklingen
in Zuid-Oost Azië, niet zonder reden, da'
he 4 Hoofdbesftjur Van het Veteranen Le-
gioen Nederland zich to4 U wendt terza-
ke van de handhaving van de onverkorte
souvereini'eit over Nederlands Nieuw
Guinee.
Over de souvereiniteit op zichzelve en
over de taak van Nedr'and ten opzichte
van land en v°lk van Nw. -Guinea; be-
staat _ gezien de verklaringen namens
de Regering afgelegd - tussen de Rege-
ring en ons niet het minste verschil van
mening- De verklaring, die Zijne Excel-
lentie de Minister van Defensie tijdens
de debuten in de Eerst e Kamer heeft af-
gelegd, moet echtel" hei*aas worden ge-
zien ais een bekentenis, dat de verdedi-
ging van deze souvereiniteit en deze
'aak - althans op dit m°ment en in de
gegeven omstandigheden - onvoldoende
is- Wij ontveinzen °ns niet, dat deze si-
tuatie zowel biJ velen in Nederland ais-
wel v°oral bij onze landgenoten en au-
tochtonen op Nederlands Nw- Guilnea
gro^ onrust verwekt-
De verkiaring van de Minister van Defen
sic s4aat namelijk in schrijnende tegen-
stelling tot de bewapening van de Indo-
nesische strijdkrachten; veelal met Oost.
Furopees materiaal, d°ch helaas ook door
Amerikaanse leveranciers.
In dit verband m°et hel bijzonder wor-
den betreurd, da4 onze Amerikaanse
bondgenoten met een aan opze4 grenzen-
de hardnekkigheid voortgaan met hel
steunen van het huidige Indonesische be-
wind, zij het onder dekking van de dr°g
reden, dat deze wapens bestemd z°uden
ziin voor defensieve doeleinden-
Tegenover al dit moderne oorlogsmate-
riaal staan helaas voor he4 merendee'
slechte enige verouderde Nederlandse
militaire vliegtuigen, die °m veiligheid*
redenen nie4 eens mogen opstijgen, een
te gering aan4al manschappen en een te-
kort aan marineschepen.
Naast de versterking van mankracht er
materiaa i Vo°r de eventuele verdediging
van het Rijksdeel Nieuw-Guinea, gaan
onze gedachten vooral o°k uit naar de
toetreding van Nederland tot 't SEATO
pact, waard°°r de verdediging v?n
Nieuw-Guinea in bondgenootschappelijk
verband zou worden geintegreei'd-
Een krachtig aandringen op he 4 onver-
wijl verlenen van hef SEATO-lidmaat-
schap behoort naar onze mening tol een
der meest urgente punten van het Rege-
ringsbeleid.
Er mag geen twijfel ziin omtrent de
steun van Frankrijk bij een dergelijke
aanvraag-
Australië zal naar onze mening thans
ook geen bezwaar hiertegen maken, ter-
wijl van Groot-Briftanië mag worden
verwach4. da 4 he4 Britse s4andpunt zich
aan de huidige omstandigheden zal heb-
ben aangepast, gezien de recente uitla-
tingen van Indonesische zijde betreffen-
de aanspraken op Brits Noord Borneo-
Bij eventuele tegenstand van Amerika
delijk te maken, dat indien nog langer
ware o-i. aan de Verenigde Staten dvi-

4egen een Nederlands SIEATO-lidmaa4-
schap geopponeerd word 4, Nederland
zich nader zal' moeten beraden op! de
vervulling van diverse 4aken in NATO-
verband-
Nederland heef 4 naar onze mening vaak
"en kos4e van andere belangen uitge-
mun4 in he op de ;rouws4e wijze ver-
vullen van zijn NATO-verplich4ingen
zoda4 '4 thans eindelijk eens meer Wil
oogsten dan "'s werelds loon".
Bij eventuele bezwaren van Amerikaan-
se zijde kan voorts worden aangevoerd
dat bij hel aangaan van militaire ver-
plichtingen van die zijde geen vrees ten
opzichte van Indonesië behoeft 'Le wor-
den gekoesterd, waar immers de verze-
kering bestaat, dat hel State Departe-
ment slechts defensieve wapenen aan
Soekarno c-s- heeft geleverd- Ook het z g
oceanografisch instituut dat 0p Ambon
onder Russisch patronaat werkt Zou in
dezen de belangstelling van de onder-
handelaars kunnen hebben-
Moge in elk geval de kwestie van de
verdediging van Nederlands 'Nieuw
Guinea echter voor het gehele kabine1

een punt Van aanhoudende zorg zij*n
waarbij wij als onze oprechte wens uit-
spreken, da' deze zorg zich op korte ter-
mijn in daden moge openbaren-
Wij zouden het bijzonder op prijs stel-
len in dit opzicht een geruststellend
geluid van U te mogen ver-
nemen, mede ter voorlichting van onze
leden op Nieuw-Guinea zelve.

Agadia
De ”Nieuwsbrief” meldt:

Frans Marokko is enige jaren geleden
zelfs4andig geworden- De Amerikanen
wilden he 4, omda4 Fos4er Dulles het
fanatieke geloof aanhing van het "zelf-
beschikkingsrecht"- De Engelsen wilder
het, omda' het Frankrijk zou verzwak-
ken en de Russen wilden hel, omda4 fje
vroeg en te onrijp zelfstandig geworden
volken onvermijdelijk tot bittere armoe-
de en innerlijke verdeeldheid vervallen
een excellente voedingsbodem voor he
communisme.

De Fransen hebben Marokko verlaten
als een rijk en bloeiend land- Maar rijk
dom is niet jets wa uit zichzelf beslaat
he 4 bes4aa4 slech4s door de scheppende
geest van ondernemende mensen- Er
me 4 de Fransen verliet de scheppende
gees4 di4 ongelukkige land-

Een enkel voorbeeld- Van de vijfenze
ven4ig grote visconservenfabrieken, die
werk en voorspoed aan de bevolking
brachten hebben er n" al 69 hun pooß-
ten moeten sluiten.
De armoede van de bevolking ir
de bvi4enwijken van Agadir is zo om-
zettend, dat bij de bekende massale
spijsolievergifiging van onlangs is ge-
cons4a4eerd door buitenlandse waarne-
mers, da 4 hopen Marokkanen vrijwillig
deze olie gebruiken teneinde op grond
van de verlammingen, die dit teweeg-
brengt, in he4 bezit te kunnen komen
van de maandelijkse ui4kering, die aan
de slachtoffers word 4 gegeven-

Toen de ontzettende ramp Agadir trof
was he1 Marokkaanse gouvernement on

machtig hulp van enige betekenis te bie-
den- Het leger beproefde het wel, maar
organisatievermogen ontbrak, transport-
middelen ontbraken eveneens, verband-
middelen, medische uitrusting, commu-
nicatiemiddelen, alles en alles hopeloos
onvoldoende. Het werd een treurige ver
tanig van onmacht, armoede en "ach-
tergeblevenheid"- Te scherper en te
schitterender stak daar tegenaf de snel-
le, capabele en massale hulp, die buiten-
land, vooral Frankrijk, bood- Indruk-
wekkende rijen vrachtauto's van he
Franse leger, Franse oorlogsbodems
Franse bevoorradingsvliegtuigen snel
verplaatsbare ambulances, opruimploe-
gen met de modernste werktuigen, kort-
om een grootse en grooscheepse demon
stratie van kunnen, van improvisatie
van macht, bekwaamheid en middelen.

Hoe bitter heeft dit de Marokkanen
gestemd- Nergens ook maar enig begrip
voor de grandioze edelmoedigheid van
de Fransen, die geconfronteerd me' de-
ze grote ellende, geen moment aarzel-
den te helpen, miljoenen ten koste te
leggen, hun leven te wagen kissen ineen
stor4ende gebouwen en geen spoor van
bitterheid toonden over het verleden!
integendeel slechts diep medelijden me 1

dit volk, dat tengevolge van hun "be-
vrijding" van het ondragelijke kolonia-
le juk zo verpauperd was, zo hulpeloos
en zo onmachtig.

De ondankbaarheid, die de Marokka-
nen bij deze gelegenheid hebben bei-
toond, was rondweg ergerlijk hun bitter
heid zielig-

Commissie georsaniseerds
overleg

De vergadering van de Commissie
voor Georganiseerd Overleg voor per-
soneelsbelangen van 18 maart 1960 was
wederom in hoofdzaak gewijd aan een
bespreking van de moeilijkheden bij de
Scheepswerf Kcnijnenburg te Mandk-
wari-

Aan de hand- van de resul 4a4en van
een 4e Manokwari gehouden onderzoeknaar de minim^mkosten van levenson-
derhoud van bij de Scheepswerf werk
zaam autochtoon personeel werd een
ontwerp-loonregeling opgesteld, waarin
o. m- voor de verschillende categorieën
van arbeiders geldende minimumlonen
ijn vastgelegd-
Voorts werd besloten aan de Gouver-

neur advies uit te brengen omtrent deter uitvoering van de Loonbeheersings-
ordonnantie getroffen regeling inzakede lonen voor ongeschoolde arbeid-

Bij de rondvraag werden vragen ge-
steld orntren4:
a. positie van bij he4 Gouvernement
werkzame daggelders;
b' vaststelling van schaaldiensttijd bij
aanstelling met dispensatie van de aan-
stellingseisen;
c ziekteverzekering voor gepensioneer-
den;
d- stijging van de kosten van levenson-
derhoud;
e- mogelijkheid van inpassing als gezel;
f. behandeling van bevorderingsvoor-
stellen;
g- vergoeding voor beheer van aan, Ver-
volgscholen en Lagere Technische Scho-
len verbonden internaten;
hv credietverlening door. Nederlandse
Handel Maatschappij;
i- voorschriftten betreffende de anib's-
kleding van ambtenaren bij het inheem-
se en het Nederlandse bestuwwkorps.



Hollandia - Wewak
16 - 23 april 1960

Reeds eerder schreven wij in djtze
kolommen over een aanstaande spor*-
'Ki'ïï-wiMfcng tussen middelbar*) scholen
en opleidingen van Hollandia en We-
wak (Sepik District TPNG)

Oorspronkelijk zou deze in novem-
ber vorig jaar plaatsvinden, doch op
he 4 laa4ste ogenblik moes 4 di 4 evene-
men' worden ui'ges4eld-

Maar nu is het dan 'och bijna zover
In de middaguren van dinsdag 18 april
a-s- zullen 70 jongens en 24 meisje^
uit Wewak, onder geleide van een
4ien4al leerkrachten, in Hollandia aan-
komen.
Zij worden op de s4eiger oa- verwel-
komd door deputaties van de verschil-
lende deelnemende i^cholari* ui 4 onjze
hoofds4ad-

Op 19, 20 en 21 april zullen op d^
spor4velden te Noordwijk, Kota-Radja
en Holiandia-Binnen voetbal-, volley-
bal-, en sof4balwedstrijden 4ussen die
diverse scholen en opleidingsinsti4u4en
worden gespeeld- Vrijdag 22 april wor-
den op het veld 4e Berg en Dal de s4e-
denweds4rijden gehouden _in genoemde
sporten alsmede in a'hletieknummer..
Zes bekers vormen de inzet- 's Avonds
vind' de prijsuitreiking door de Resi-
dent van Hollandia plaats en daarna
wordt een kampvuur met attracties
gehouden-
Alle leerlingen van de deelnemende
opleidingen hebben vrij toegang tot de
wedstrijdterreinen, de Judo-demonstra-
ties en de filmvoorstellingen, welke 20
en 21 april worden gehouden, alsmede
tot het kampvuur- en oliebollenfeestf
Zaterdags wordt de gastjen een sifig4
seeing ri4 per bus aangeboden-

Dat een ontvangst en organisatie van
deze omvang kon worden opgezet is
te danken aan bijdragen en medewert-
king van R.K- Missie, de Zending NHK
Overheidsdiensten en sportvereniginger
maar ook - en dat is feitelijk he4 be-
langrijkste - door de schooljeugd ven
Hollandia zelf, die heeft gespaard voor
een zekere contributie en die daarom
met recht de gastheren kunnen worden
genoemd-

De Hollandia-jeugd ze 1 zn beste been
'je voor!

Kindermodeshow

Wederom waren '4 eergis4erenmiddag de
huisvrouw4jes van Hollandia die bon-
den wa ze waard waren. Voor de twee
de keer in de geschiedenis van onpe
hoofds4ad beleefden we een kindershow
De animo was deze keer nie4 zo ge>-
weldig als het vorig jaar, maar da"
deed geen afbreuk aan de kunde en
originaliteit van de vele moeders, dijs
van elk skik wa 4 er ge4oond werd, lie-
ten zien wa 4er met een beetje 4ijd, moei
'e en nie4 eens zulke kostbare stoffen
'e creëeren valt- We zagen geborduur-
de en gesmock4e japonnetjes, combina-
ties van twee kleuren effen of ruitjes
stof- Evenzo vele pakjes in twee of drie
delen- Natuurlijk benijdde niemand de
dames juryleden, die wel een zeer moei
lijke taak hadden en die vreselijk ge-
rekend en bedisseld hebben om tot een
bevredigend resultaat te komen. ledere
moeder had wel een prijs verdiend
maar ja, dat kan nu eenmaal niet, wan'
uitblinkers moeten er zijn-
Laten we de anderen di e dan niet met

een prijs huiswaarts gingen, 4och nog
uitblinker4jes noemen!
He 4 openingswoord werd verricht dooi
Mevr- Graafland, die tevens optrad als
lady-speaker- Dit baantje is haar wel
toevertrouwd, w_n4 zij wist de nog wa1

onwennige mannequintjes, zowel de
vrouwelijke als de mannelijke, op hun
gemak te stellen, al was 't alleen maar
door het snoepje dal hen op he1 eind
van he plankier wachtte.

Onder de vele aanwezigen merkten
v/e o-a. op Mevr- Pla 44eel, Mevr- Ei-
brink Jansen en Mevr. Pla'erink-
De prijsuitreiking geschiedde op char-
mante wijze door Mevr- Platteel, die
de eerste prijs winnaressen een heuse
kip in cellophaan mocht aanbieden en
de tweede-prijs winnaressen een waar-
debon-
In de categorie nachtkleding viel de
prijs ten deel aan Mevr. Bloemkolk
voor de creatie die haar dochtertje Ray-
monde droeg, een kamerjasje met daar
onder speels en vrolijk verborgen een
echte baby-doll-
In de tweede ca'egorie strandkleding
kreeg Mevr- de Munter de prijs voor
't keurige pakje dat haar zoon Tony
droeg- Het kon door het dragen van
een net broekje omgetoverd worden in
een sdhool- of speelpakje-
Voor de schoolkleding waren er drie
prijzen-
De Ie ging naar Fedorine Schulze, die
de ster van de middag bleek te zijn

met haar eigengemaakte kledingstuk-
jes, die uitblonken door het vrolijke
applique-werk
De 2e prijs was voor: Mevr- Balde'
Dochter Nelleke had een origineel "blok
jes"-japonnetje aan
be 3e prijs voor: Mevr. Aberson die
met haar kleurig 4rio een waar bijval
oogstte-
Middagkleding:
Ie prijs: Mevr- Nieuwenhuijs voor doch
'ertje Elsje in een tulpen-jurk-
-2e prijs: hiervoor behaalden Fedorine
Schulze en Mevr- v.d- Pu«e (dochter
Eugenic) een gelijk aantal punten-
Feestkleding:
Ie prijs: Mevr- van Kuyk voor Linda
Dorothee en Karel, die er ui« zagen
als een plaatje.
en Mevr- Bleys, die hetzelfde aar/=al
punten behaalde voor dochtertje Bil^,-
gitfia in een japon ke«rig geborduurd
met zwierige zwaluwtjes-

Fokker gaat samenwerken
met Amerik.Amerik. Mij.

De Koninklijke Nederlandse Viiegtui-
genfabriek Fokker heeft gen overben-
komst getekend tot samenwerking me'
Republ'c Aviation in New Vork-
De 4wee maatschappijen gaan samen-
werken op he gebier van de vliegtuig-
ontwikkeling en productie. F°kker pro-
fiteert daarbij van de grote kennis die
Republic Aviati°n heeft opgedaan- spe-
ciaal b'j he 4 bouwen van supersonische
militaire vliegtuigen, zoals de Thunder
Chief- Dit type wordt op grote schaa'
gebouwd vo°r de Amerikaanse lucht-
macht in Europa- Fokker zal onderdelen
gaan maken en faciliteiten verlenen
voor het repareren en reviseren van
dEze en andere foestelJen. Behoudens
toestemming van de aandeelhouders van
Fokker zal Repu^'c Aviafion een aan-
delenpakket kopen ter waarde van 1
milj°en gulden, da 4 is iets meer dan een
kwart van de Fokkeraandelen, die nu
'amen nominaal ruim drie en een half

miljoen gulden ver4egenw°ordigen
Fokker verliest door deze beslu;i4en nie4s
ven ziin Nederlandse kai'akter- Op he
eigen ini4ia4ief bij andere projekten, z°
als de Friendship en de samenwerking
in Europees 0f NATO-verband. krijg 4
Republic Aviation geen invl°ed.

Deserteurs bij de
Marine

Een van de 'wee schepelingen die I
maar4 in Sydney van het Nederlandse'
marinefrega4 "Kortenaer" deser'eerden:
heef4 zich 14 maart in Sydney bij hef
Nederlandse consulaa4 gemeld-
Het is de machinist 1 ste klasse J- O- Hij
is met he 4 lijnvlieg4uig van de KLIVF
naar Biak gebrach4 waar hij wegens de-
ser4ie voor de Krijgsraad 4er Zee zal'
worden geleid.
Zijn "maat", de elektromcnteur 1 ste:
klasse B- C- de B- is nog steeds ni«t:
boven water- Beide "jantjes" zijn in be-
roepsdienst en ongehuwd. Zij gingen de
wal op toen hun schip Sydney aandeed
op weg naar Nederlands Nieuw-Guinea
waar de "Kortenaer" het fregat "Evert-
sen" ging aflossen-

Jaarmarkt Manokwarl

De adviesraad van Manokwari heeft
in de laa4ste vergadering beslotten om
in 1962 opnieu\v een jaarmarkt te hou-
den in deze plaats. Geh°opt word 4 da4'
tegen die tjjd mogelijkheden zullen be-
fetlaan voor dee_name ui 4 Australisch
Nieuw Guinea. zoals bekend heeft de
'n 1959 te Manokwa''i gehouden jaar-
markt veel succes gehad- Men is echter

tot de conclusie gekomen da-t ondankis
dit succes de grote insparning en kosten
van de organisatoren en deelnemers geen
jaarlijkse herhaling toelaten- Bovendien
vreest men dat bij een jaarlijkse her-
haling de anim° en de originaliteit voor
deze expositie in het gedrang zullen
komen-

V.E.R. natuurmonumenten
klaagt over windhandel

in gronden

Het aantal leden van de vereniging
tot behoud van natuur monumenten in
Nederland is het vorig jaar de 30000
gepasseerd- Dit blijk 4 uit het jaarver-

slag van de vereniging dat in .
het Amsterdrmse Grand Ho'e 1 Krasna- '
polsky is voorgelegd aan de jaarlijkse.^
algemene ledenvergadering- De directie-,.,
van natuur monumenten heef 4 zich daat,vbeklaagd °ver zogenaamde bindhander'
in recreatiegebieden- Er wordt in Nef2
derland gronden te koop aan gebaden,
veelal aan buitenlanders, tegen prijzen
die liggen tot op het 25-voudige vrro-j. eoi
werkelijke waarde. Daardoor ziJn vejfm
pcheidene terreinen voor het Ned. jiptTHrrr
bliek verloren gegaan. 9b_u3_*

Wereldinvalidendag
Zondag was het de WereldinvalideT?cllag9b
Op bijzondere wijze werd aandachtr_e^"'vraagd voor de lichame'ijk gehaj_mca|f?
4e in de hele wereld. oaaa-Hmß

j n9V9_.92Dc algemene Nederlandse InvaH&efjjhonS^
zal officieel de FD. R°osevel4-sfy:htjpa-
in he 4 leven roepen, die om een r%T_t^J-i 9c(4iehuis voor gehandicapten wiifijpaw^rLgy
In Marcineile in België waar in^.BrTgefOo

,
verschrikkelijke münramp P^£B_ft._!s*_;}
zou gisteren een herdenkingsfnonümenl
zijn onth"ld- De WereldinvaMdendag
werd gevierd op de zondag die het dicht,
bij het begin van de lente ligt-



bul om in 39 dagen door de Balkan en
Midden-Europa naar Rotterdam te rij-
den. Met deze ri4, die word 4 gemaak*
ter gelegenheid van de internationale
bloemententoons'elling Florida in Ro 4-

terdam, wil men aangeven welke rou4e
is gevolgd 4oen vier eeuwen geleden de
4ulpenbol ui 4 Turkije naar West-Europa
werd gebracht-
Bij die introductie van de 4ulp heet1

4oen een Oostenrijkse diplomaat een be-
langrijk aandeel gehad-
De rol van de diplomaat WOrdt vertolk'
door onze landgenoot de heer Var
Vliet Uit Amsterdam, die gekleed in ze;

tiende-eeuws costuum de hele reis naar
Rotterdam in de postkoets meemaakt.

Laatste nieuws
Croestsjev confereert

met de Gaulle
Beste wensen aan Ned.

volk
Sovjet premier Chroestsjev die gis-

termorgen in Parijs aanfkwam heeft
zijn eerste bespreking met president
de Gaulle ach4er de rug. Terstond na
zijn aankomst op het vliegveld reden
beide staatslieden langs zwaar bewaak-
te wegen naar het Elyssee, waar Chroef
tsjev de komende drie dagen nog meer
ontmoetingen zal hebben, met de pre-
sident alvorens hij zijn tocht door de
provincie begint-

De Russische premier werd door de
president de Gaulle op het v liegveld|
begroet ais vertegenwoordiger van een
volk, waarvan de wereldvrede in be-
langrijke mate afhankelijk is- In zijn
antwoord zei Chroestsjev, dat persoon-
lijke bezoeken van staatslieden leiden
tot een betere verstandhouding tussen
de volkeren. Hij voegde er aan toe, da'
geen enkele aanvaller zijn kop kan op-
steken als Frankrijk en Rusland z.~h
scharen aan de zijde van andere vrede-
lievende landen in een overeenkomst
om de vrede te handhaven-

Na zijn aankomst werd hij hartelijk
toegejuicht door de Parijse voorsteder
waar vele communisten wonen, maar
in de binnenstad was he4 enthousiasme
minder groo' en toen hij bij de Are
de Triomphe een krans legde bij he
graf van de onbekende soldaat klon-
ken er ook minder vriendelijke kreten

Op zijn reis naar Frankrijk vloog

Chroesjtsjev ook over Nederland. Hi.i
stuurde bij die gelegenheid een tele-
gram aan minister-president de Quay
waarin hij zijn goede wensen uitsprak
voor het welzijn van het Nederlandse
volk-
Reacties op onlusten in

Zuid- Afrika
De onlusten in Zuid-Afrika Hebben

in verscheidene delen van de wereld
reacties opgeroepen- Het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken be-
treurde in een verklaring het tragische
verlies aan mensenlevens als gevolg var
de maatregelen tegen betogende kleur-
lingen.

De Australische regering heeft haar
ambassadeur in Zuid-Afrika opdracht
gegeven Inlichtingen in te winnen over
de toedracht van het gebeurde-

Volgens premier Nehroe van India
betekenen de onlusten niel het einde
van een episode, maar een roorspel var
toekomstige conflicten- Hij trof een ver-
gelijking met he* boedbad in India ran

1921, toen Britse troepen op een menig-
te Indiërs schoten en daarbij honderder
mensen om het leven brachten- Deze
gejbeufftenissen vormden de inleiding
van de strijd van India naar onafhan-
kelijkheid-

Efe Zuid-Afrikaanse regering heeft
besloten een onderzoek in te 'aten s'el-
len naar de relletjes die de afgelopen
dagen enkele tientallen mensen het le-
ven heeft gekost. De regering heeft ook
gereageerd op een verklaring van hei
Amerikaanse ministerie van Buitenland
se Zaken- Deze verklaring heeft bezorgd
heid gewekt.

'De Anglicaanse bisschop van Jo-
hannesburg heeft de vraag gesteld of
de politie zidh nie4 had kunnen be-
dienen van traangasbommen. Hij ver-
denkt de politie van het gebruik van
dumdumkogels en concludeert tenslotte
dat allen in Zuid-Afrika, die enig men-
selijk gevoel hebben, moeten eisen da1

er aan het optreden van de politie bij
het onderdrukken van onlusten een ein.
de moet komen- De president Van he
PanAfrikaanse congres, die de antipas-
sen actie heeft aanbevolen is in s'aa'
van beschuldiging gesteld.

Biak-vliesveldvoor
straat verkeersvliegtuigen

Het vliegveld van Mokmer op Biak
zal geschikt worden gemaakt voor he
gebruik van s4raalverkeersvlieg4uigen
Di 4 is meegedeeld door de Amsterdams;
Ballast Maatschappij die van he1 mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken hier-
toe de opdrach' heeft gekregen Met
het werk is een bedrag gemoeid van
7,5 miljoen gulden- Veertig Nederlan-
ders zullen bij dit werk leiding gevten
De werkzaamheden omva"en het ver-
nieuwen en verlengen van de bestaande
be'onnen landingsbaan met ongeveer
anderhalve kilometer to4 een lengte var
3,5 kilometer. De breedte zal 45 meter
worden- Hiermee is deze baan ie4s gro-
ter dan die op Schiphol voor sttraal-
verkeersvliegtuigen is aangelegd

Het Comité viering Hoogtijdagen

dankt hierbij alle medewerkenden aan de festi-
viteiten op 7 maart j I. aan de pasar ma!am, door
welke hulp het mogelijk is geworden deviering

van het 50 jarig bestaan van Hollandia te doen
slagen.

9-Jlmprograniiiia
REK vertoont in de JACHTCLUB op
25 maart de bekroonde film:

"HET KIND VAN EEN ANDER"

ORIËNT THEATER vertoont heden 24-3
en morgen 25-3- Premiere van de de-
tective film van het jaar:

"WITNESS TO MURDER"
met de beroemde sterren Barbara Stan-
wyck, George Sanders en Gary Merrill
Een film van intense spanning
HoII.-Binnen heden 24-3: BEACHHEAD
me 4 Tony Cvr4is en Frank Lovejoy.
iSentani heden 24-3 CROSSEO SWOI.DS
met Errol Flynn
Holl-Binnen morgen 25-3: NOT AS A
STRANGER me 4 Robert Mitchum

REK vertoon4 op 24 maart op veler
verzoek, de mooiste Italiaanse film

"HET KIND VAN EEN ANDER"
VETERANEN LEGIOEN

NEDERLAND
MEDEDELINGEN.

Inschrijvingen v°or öfi vier weekse wati-
delmarsen tot uiter'Uk 20 april 1960-
HET INDISCH TONEEL GEZELSCHAP
op 28, 29, 30 April en 1 Mei Fancy Fa.r
achter de "Nieuw-Guimea Koerier"
Inschrijvingen v°or stands Vo°r 10 apri'
1960 bü de Hr- TOMO-
Bij voldoende atap aal deze Fancy Fair
in Minangkabau stijl worden gebouwd
Inschrtjvin.gen voor Krontjong en Haway
an c<>ncours voor 20 ap".l 1960 bij die
heer Abraham Toegoekamp en de Weer
Mahulette, Holiandia-Binnen-

OOK VOOR U
is het beste adres voor dinertjes en
etentjes (me* vele dankbetuigingen) en
volledige Europese bediening de

"MOONLIGHT BAT"
dagelijks geopend tot middernacht,
Bestellingen worden thuts bezorgd

Te koop aangebeden: halfsenen woon-
huis afm- 9x9m plus grond oppervl 854
m2ïrclegen aan de weg naar hotel Berg

en Dal-
Direct te betrekken, prijs f 5-500,—
Te bevragen: Buffetaria GAD

TE KOOP: 2 eenpersoonsbedden me'
schuimrubber matras, Toilettafel, Teak-
houten bureau met s^oe-, electrische naai-
machine, stofzuiger, handgeknoopte
smirn*kleed. N» «wee uur telf _90 B«r_
en Dal IX v- HERWAARDEN.

Thans geregelde verschijning yan
TONG TONG

Verkrijgbaar bij Bnefchandel
Gebr- TERL.AAK

F_m_a.mea4e-* rekenen deel 7

Te koop: Skoda 1956 i-z-g-c. t,e,a,b, Lan-
ting LTS, Kota Radja
Zeepaardje zaterdag 26-3 de kinder-
film "DE RODE PIMPERNEL" Aan-
vang 18-30 uur.
Tehuis geax>cht( voor spontane z-inde--
lijke jonge hond, zeer aanbevolen Hr
Wouters Bestuursinstjtuut na 1300 uui

"ZEEPAARDJE zaterd*g 26-3:
"ROULETTE uitsluitend ro°r lede»
a_nvang 21 00 uu*- _____
Wegene vertrek TE KOOP: I_mbre_ta
Scooter 150 cc 960* km gereden i-g-c
v. R~_SSKLTSTR. «61 «middag*- ran
5 — 630 uur.
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