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Intern. Persinstituut
schrapt Indon. leden

He 4 bestuur van het internationaal
persinstituut, de I-P-I- die in Tokio haar
jaarvergadering houd 4, heel' r>-slo'en
'ot on'binding van het nationale comi-
té in Indonesië- He 4 I-P.I- bestuur vindt
dat het comité geen bestaansrecht meer
heef1 wegens onderdrukking var*, de
persvrijheid in lndone:.:ië en he huis-
arrest van de voorzi"er van het co-

journalïs* ïvioch'ar JLoeDis-
Het IPI. vind' verder de oprichting
van een nationaal comité in Zuid Koree
niet gerechtvaardigd omda' de persvrij-
heid daar niel groot genoeg is- Ook Foi
mosa heeft volgens de organisatie nog
niet voldaan aan de eisen die aan de
persvrijheid moe'en worden ges'eld

Rood China steunt
Nepal

Communistisch China zal aan Nepa'
.gedurende drie jaar s'eun verlenen
tot een bedrag van 7Va miljoen pond
sterling- Aan deze steun is geen poli-
tieke voorwaarde verbondten- Dit( is'
meegedeeld in, een communiqué da<)
werd uitgegeven na de besprekingen
van de premiers van de beide landen
in Peking. De besprekingen werden be-
sloten met een overeenkomst over de
grenzen tussen China en Nepel-

Dr. Adenauer in Japan

De Wes'dui'se bondskanselier dr- A-
denauer is voor een officieel bezoek
aan Japan in Tokio aangekomen. In
een toespraak zei hij zeer ingenomen
te zijn mcl het feit dat hij de eerste
Duitse regeringsleider is die Japan mat
bezoeken- Dr- Adenauer wees verder
op de sterke vriendschapsbanden die
tussen zijn land en Japan bestaan-

■Hij zei voorts er van overtuigd te
zijn dat de besprekingen met premier
Kishi deze vriendschap nog zullen ver-
groten en zullen 'eiden 'o' versterking
van de wereldvrede.

Neger-probleem in
Amerikaans Congres

Het Amerikaanse huis van afgevaar-
digden heeft met 311 tegen 109 stemmen
een wetsontwerp aangenomen dat mcci
federale garanties verschaf 4 voor de
burgerrechten van de negers in de zui-
delijke s4aten.
He' we'son'werp gaa4 4hans naar- de
Senaat waar nu al meer dan vijf we-
ken gesproken word 4 over een nog ver-
dergaande we 4 op de burgerrechten- Te-
gen deze we 4 voer 4 een aantal zuide-
lijke senatoren obstructie. Verwacht
word' da' de senaat het nieuwe wets-
ontwerp dat nu door het huis van af-
gevaardigden is aangenomen niet jn-

grijpend zal wijzigen-
Procureur generaal William P- Rogers
noemde deze nieuwe we' een histori-
sche stap voorwaarts-

Chroestsjev in ParijS
Hartelijk omvangen

Be Russiche premier Chroes'sjev heef*
als besluit van de tweede dag van zijn
officieel bezoek aan Frankrijk donder-
dagavond een din(er aangeboden aan
president en mevrouw de Gau'le- He'
diner werd gegeven in de ruime ver-. ten van he Franse Ministerie van
Buitenlandse Zaken omdat de eetzaal
van de Russische ambassade nie* groo'
genoeg was om de 150 genodigden te
ontvangen-

Bij een bezoek van Chroestsjev aar
het stadhuis werd hij door de bevolking
hartelijker ontvangen dan tijdens zijn
eerste dag in Parijs- Er waren duizen
den die hem toejuichten-

De derde dag van zijn verblijf in
Parijs is hij begonnen me' een bezoek
aan he huis waar des'ijds Lenin ver-
blijf heef' gehouden- Onmiddelijk daai
na keerde hij terug naar he 4 Elysee
de ambtswoning van president de Gaul-

Ie- Gisteravond was Chroestsjev gast-
heer aan he diner 'er ere van het Fran
se presidentiele echtpaar, dat gegeven
werd in he Franse min- ,n Bui-
tenlandse Zaken-

VEILIGHEIDSRAAD OVER
ZUID-AFRIKA ONLUSTEN

Maandag of dinsdag komt de Veilig-
heidsraad van de Ver- Naties in New
Vork bijeen ter bespreking van het Ver
zoek van de Afrikaanse en de Az:a +?-
sche laden om een vergadering 'e wij-
den aan de onlusten in Zuid-Afrika.
Voor plaatsing op de agenda yan de
Raad zijn zeven van de elf leden nor^ig

Inmiddeles komen ui' veie landen, be-
richten over nieuwe scherpe reac'ies or.
de gebeurteniussen in Zuid-Afrika-
In de Nederlandse hoofdstad Amster-
dam zal vandaag een protestmars wor-
den gehoudet. D.vrvoor is officieel 'op-

stemming fegeven-

Soekarno en
Ned. Nieuw Guinea

De "Haagse Couran4" meldt "Soe-
karno moe 4 meer doen dan een rede-
voering houden over de wenselijkheid
Nederlands Nieuw-Guinea 4e bezetter
Daarmede houdt hij zijn Indonesiërs
niet meer aan het lijntje-
Een aanval op Nederlands Nieuw Gui-
nea kost geld en mensen-
Van het eerste is er te weinig, van he
andere te veel (" ". ) De aanslag en het
komplot zijn waarschuwingen aan Soe-
karno en zijn leger chef om nie' 'c ver
4e gaan- Het is mogelijk, dat hij door
onze verzwakte mili4aire posi'ie in
Nieuw-Guinea, thans zijn kans zou wil-
len grijpen- De vingerwijzingen, die herr
door de schoten op zijn paleis zijn gege-
ven zullen hem van gedachten doen ver
anderen- Tenslotte gaat de binnenlandse

veiligheid nog altijd boven een buiten-
lands avontuur, dat alleen maar is be-
rekend op effectbejag-"

Schoenen-industrie
inNederland

Nederland heeft in de afgelopen jaai
32 miljoen paar schoenen gemaakt, en
hiervan 6V2 miljoen paar uitgevoerd-
Met deze cijfers zijn tWee uitzonderlijke
records bevestigd want de nationale
productie steeg me' ie's minder dan
16%, meer dan in enig ander jaar na
de oorlog en het expor'cijier steeg me'
een vrijwel ongekend hoog persenlage
van 30-

Sit-Down-acties van
Zuid-Afrik. Negers

In de Zuid Afrikaanse industriege-
bieden van Vereniging bespraken
werkgevers gisteren de toestand die is
on4s'aan door he 4 wegblijven van gro'e
groepen werknemers sinds de onlus'en
van j-1- maandag.
Hierdoor ondervinden voornamelijk df
kleinere bedrijven groo' nadeel
Ook het zakenleven en de blanke gezin-
nen kampen het moeilijkheden omdal
ds Afrikaanse winkelbedienden en huis-
personeel nie' meer op he werk v<jy
schijn -Tegen maandag a-s- zullen de moeilijk-
heden nog gro'er worden i-v.m- de op-
roep van he 4 Afrikaanse Nationale (."on

leden om nie4 4e werken
doch 4huis 'e blijven als teken va;-
rouw over de slachtoffers van de se
partijen aan het begin van deze week-

In he parlement heef' de minis4ei
van Jus'itie F.rasmus een we4sontweri
aangekondigd dat _e gouverneur gene
raai moet machtigen hot Afrikaanse
Nationale congres het Pan Afrikaanse
Congres en andere soortgelijke Afri-
kaanse organisaties te verbieden-

Naar aanleiding hiervan heef 1 de re-
gering vandaag al'e verloven voor de
politie en de strijdkrachten inge'rokken
behalve voor hen die me' verlof zijn-
Een van de organisaties, het Zuid-Afri-
kaanse Congres van Democraten, heet'
reeds gewaarschuwd da' dit verbod de
blanke bevolking van de Unie in gevaai
zal brengen-

P.v-d-A- PROTESTEERD
De Party Van de Arbeid heeft eer

openbare pro'estvergadering belegd in
de Amsterdamse koopmankbeurs teger
de apartheidspolitiek en de recent
bloedige gebeurtenissen in de Unie van
Zuid Afrika- Sprekers waren de partij-
voorzitter Evert Vermeer, dominee.Ru:
kes, en een Afrikaanse s*uden4 ui' Li-
beria- Een gedeel'e der vergadcrinr
werd uitgezonden door de binnenlandse
radio-omroep.

MOTIE IN LAGERHUIS
De Britse regering heeft in he Lager

huis een mo'ie ingediend waarin diep
medeleven wordt uitgesproken met de
gehele bevolking van Zuid-Afrika in
verband met de jongste tra gische ge-

beurtenissen. Deze motie is een amen-
dement op een motie van de Labour
oppositie waarin de schietpartijen wor
den betreurd- Het regerings-amende-
ment is ondertekend door premier Mac-
Millan en vier ministers .Ook in tal
van andere landen hebben de rassen-
relletjes in Zuid Afrika bewogen reac-
ties gewekt- Inmiddels heeft de burge-
meester van de Zuid-Afrikaanse stad
Vereniging een fonds gesticht tot steun
aan de nabestaanden van de slacht-
offers in Shartville-

Ds. Rumainum terus
naar Nieuw Guinea

De voorzitter van de Evangelisch
Christelijke Kerk, van Ned- Nieuw Gui
nea de Papoea predikant ds- Rumainum
keert volgende week na een verblijf
van vier maanden in Nederland vol-
daan naar zijn land terug- Op een pers
conferentie in Den Haag vertelde hr
da' de Hervormde Raad voor de 7. n -ding wil he'pen voor de voor'gezeStle
s'udie van Papoea predikanten in Ne-
derland- Van de Gereformeerde 'Kerk
kreeg ds. Rumainum een groot bedrag
voor algemene uitgaven- Hij was ook
erg ingenomen me 4 zijn bezoek aan
H.M do Koningin en aan H-K-H Prin-
ses Wiïheimina en over de 4alrijke in-
zamelingsacties die in Nederland wor-
den gehouden voor de Zend
Ds- Rumainum ng da*
Nieuw Guinea hard vooruit gaat- Alleen
is he volgens hetn etconomisah nog
te veel afhankelijk van Nederland
Door he 4 bevorderen van cacao en rub
ber aanplant, van visserij en rotan ex-
port zouden de bewoners van de op-
brengst van he land zelf kunnen leven

„Floriade”Qe op

door Prijses De
H-K-H. Prinses Be

na het uitspreken van een rede offi-
cieel de poorten geopend van Neder-
lands groo's'e en schoons'e ijui
manifestatie, de Floriade in Rot'
Na maandenlange voorbereiding heeft
de 'uinarchitec* Van Aempelen ui' Aai
denhout een terrein van 40 hr. in he
har' van Rotterdam herschapen in een
lusthof van uitzonderlijke schoonheid-
He 4 beste wa 4 de Nederlandse bloemen
en fruitkwekers kunnen 'e voorschijn

toveren is daar te zien in open luchtin kassen en in een reusachtige hal-De Floriade die tot 25 september duur'
drie aan

en herfst- Elf Europese landen zes Eu-ropese vorstenhuizen, Amerika en ZuidAfrika hebben eigen inzendingen. Ook
is er veel schoons te zien uit Suriname
en Nieuw Guinea- Een extra bijzonder
heid is de expositie van bloemen die
bekend zijn uit de Bijbel, is ook de
achttiende eeuwse 4uin en de nakomenvan de eers4e exemplaren die ooi 4 in
Nederland van de 4ulpen zijn gekweekt
De F'oriade is de bekroning van heeuwfeest van de Algemene Verenigins
voor Bloembollencultuur en een herin-
nering aan het feit dat Voor 400 jaren
de eerste tulp in Nederland werd ge-
kweekt-
Rotterdam reken 4 nie4 alleen op een
reusachtige belangstelling ui 4 Nedeii-
land zelf maar is ook gereed om le-
gioenen vreemdelingen 'e ontvangen.

MacMilian vliegt naar
Amerika

De Britse premier MacMillan vlieg'
vandaag naar Washington om met pre .
siden' Eisenhower ontwikke-
lingen op de zestien maanden oude
a4oomconfercn':
ken- He 4 onderhoud zal mi
trekking hebben op he 8 voor
stel van zaterdag om alle k
sop 'e zet4en beh
van geringe omvang-

DOOR AZIAT—AFRIKA-LANDEN
De vertegenwoordigers in de Ver-

Naties van de 29 Aziatische en Afri-
kaanse landen hebben op .en spoed-
vergadering in New Vork beslo'en om
oen onmiddelijke* bijeenroeping van de
Veiligheidsraad 'e vragen ter bespre-
king van de ongeregeldheden in Zuid
Afrika- Dit beslui' werd unaniem ge-
nomen-

De ontwerp commissie bereikte over-
eenstemming over de tekst van de brief
waarin de bijeenroeping wordl ge-
vraagd-

Vandaag komt de Afra-Azia4ische
groep weer bijeen om de brief 4e te-
kenen- De huidige voorzitter van de
veiligheidsraad Cabott Lodge heeft ge-
zegd dat de Veiligheidsraad maandag
of dinsdag bijeen zou komen- De juis'.e
dag zal worden vastgesteld na ontvangs'
van de brief-

Visrechten in
Zeerechten Conferentie
Op de zeerechtenconferentie in Ge-

neve heeft Canada voorgesteld de breed
te der territoriale wateren vast 4e stel-
len op maximaal zes zeemijlen- Daarop
zou een visserijzone kunnen aanslui-
ten, zodanig da' de 'o'ale breeds van
beide zones twaalf zeemijlen nie' 'e
boven gaat- Tn de visserijzone zou he
berokken land exclusieve visrech*e^idienen te hebben. Een eerder ingediend
Amerikaans voorstel ging uit van twee
even grote zones van zes mijl elk- In
de visserij zones zouden volgens dit Vooi
stel dan de schepen der landen die de
de laatste vijf jaar regelmatig kwamen
vissen, het recht moeten hebben daar
te blijven vissen-

EersteKLMStraal
vliegtuig

Gisterochtend om even na elf uur
is het eerste Douglas DC 8 straalvlieg-
tuig voor de KLM op Schiphol aange-
komen- Vanaf medio volgende maand
gebruikt de KLM dit toestel op de
Noord Atlantische route.
Deze eerste Nederlandse DC 8 draag'
de naam van dr- Albert Plesman- Het
was he eerste toestel van di 4 4ype da'
de Douglasfabrieken hebben overge-
dragen aan een luchtvaartmaatschappij
buiten de Ver- Staten-



EXCELLENTIE,
Ui 4 Nederland bereiken ons sinds enige

tïjd berichten waaruit een streven blijkt
om de kwestie van de Rooms Katholie-
ke Primaire Middelbare School (P-M.S-1
te Hollandia voor te stellen als een af-
gedane zaak, die in Nederland in een
deel van de pers nog wel wordt opge-
blazen, maar waarvoor in Nieuw-Gui-
nea nauwelijks belangstelling meer zou
bestaan-
Ondergetekenden, leden van de Evan-
gelisch Christelijke Kerk in Nederlands
Nieuw-Guinea, willen daartegen me'
klem ui'ing geven aan hun s4eeds be-
staande verontrusting rondom de kwes-
tie van de Rooms Katholieke PMS. te
HoUandia-
Zelfs als deze school al als fai4 accom-
pli «ezien zou moeten worden, dan be-

teken4, di 4 gee»^"'s dal ait falt accom-
pn _eén verdere be4ekenis zou hebben-
Bij de Rooms Katholieke PMS- 'e Hol-
landia gaat het om meer dan een be-
treurenswaarig doch afgesloten incident
He4 is een symptoom hiervan, dat he
Gouvernement zich op onaanvaardbare
wijze laat beinvloeden bij haar subsidie
-beleid. .. ,
Ons pro4est berust niet op gevoeiigne-
den- Wij stellen deze kwestie aan de
orde op' grond van de fei'en en de cij-

fers die wij hieronder nader willen
noemen-
Bewust hebben wij de vorm van deze
Open Brief gekozen- Wij hadden ook
vele handtekeningen kunnen verzame-
len Ons inziens gaat he4 echter om de
kracht der argumenten, en niet 0m het
aantal der ondertekenaars- Wel weter
wij de spreekbuis 'e zijn van velen.
Het is nie' de eerste maal dat deze zaak
aan de orde is-
Wij hebben kennis genomen van vee)

van wat er rondom deze kwestie is ge-

schreven-
Wij gevoelen geen behoefte om in <e
gaan op alles wat hierover naar voren
is gebracht-
Op enke e pun'en willen wij wijzen-

Minister Helders nodigde de Room;

Katholieke Missie uit de ten onrechte
voor Ho'landia verleenade subsidie op
basis van vrijwilligheid alsnog overeen-
komstig de bedoeling van de regering 'e
beseden voor een P.M-S- in Merauke-
De Missie is hier niet op in gegaan;.
Dit behoef' nie' te verbazen als men
kennis neemt Van het standpunt zoals
di' b-v- in de Maasbode van 3 decembei
1958 word4 weergegeven: ." " ■ direc'eui
De Wit liet nie' 'en onrech'e de Missie
zelf bepalen waar zij de door he Gou-
vernement gesuhsidieerde school wilde
hebben"- Verontrustend is dat de Roomt
Ka'holieke Missie door een doelbewust
optireden blijkbaar he door haar ge-
wenste beleid, da' s'rijdig is met het
regeringsstandpunt, weet te forceren-
Onz*e verontrusting richt z jch in he*
huidige stadium concreet op de komen-
de behandeling van de begroting, ge-
zien de grote aandrang van de Rooms-
Ka'holieke Missie om daar een 4weed.e
Rooms Ka4holieke PMS in 4e verwerken-
Minister Helders heeft des4ijds in zijn
antwoord) aan Mag- Dr. S4okman 4e
kennen gegeven, da4 er gezien de ca-
paci'ei' van de voedingsschjolen, voor
een tweede Rooms Katholieke PMS geen
plaa4s wasi Van Rooms Katholieke zij-
de is men echter blijven stellen da4 er
een PMS zal moeten komen voor elk
der beide vicariaten-
Nu is er in het Kerkblad van de Evan-
gelisch Christelijke Gemeente te Hol-
landia van december, 1959 reeds terech'
op gewezen, da' het er in deze kwestie
niet om gaat hoe beide vicariaten ver-
bonden dan wel gescheiden zijn- Dui-
delijk is echter dat men het streven
naar een 'weede Rooms Katholieke
PMS — en wel een PMS voor he* vi-
cariaat Merauke — niet heeft opgege-
ven-
Achter de vraag of een tweede Rooms
Katholieke PMS (te Merauke) door een
Gou\}ernementssubsidie mogelijk zal
moeten worden gemaakt, rijs 4 de vraag
op naar de algehele subsidie-portiek
van he4 Gouvernement en de daarmee

gemoeide verhouding van het Zendings
Missie- en Openbaar onderwijs-
We willen de feiten laten spreken.
Voor toelating tot, de PMS dient men de
lagere School B- dan wel de Vervolg
School met goed gevolg te hebben door-
lopen- Momenteel beschikt de; Zending
over 24 van deze scholen (Lagere School
B (LÈi/B) en Vervolgscholen (VVS) 'egen
over de Missie 12 en het Gouvernement
4-
De aantallen leerlingen op deze scho-
len bedragen respectievelijk voor Zen-
ding, Missie en Gouvernement 3903, 1840
en 1083-
Welke mogelijkheden voor vfoor'geze4
onderwijs bes'aarij er nu voor deze leer
lingen? Behalve op de PMS is deze mo-
gelijkheid er op de Opleidingsschool
Dorpsonderwijzers (ODO) en op de La-
gere Technische School (LTS). Momen-
teel beschik' de Zending over 3 ODO's
2 LTS-en en PMfll-en, waartegenover
de Missie % ODO's, 1 LTS en 1 PMS
heeft en he 4 Gouvernement i LTSj, 1
PMS en 1 brugklas MULO-
Deze scholen biedeni voor Zending, Mis-
sive en Gouvbrnemenl4 respectievelijk
250, 140 en 80 plaatsen voor voortge-
eec onderwijs-
Aan he 4.einde van het schooljaar 1958/
1959 verlieten respectievelijk 523, 208
en 60) leerlingen de VVS of LSB-
Dit betekent dat de kansen voor voort-
gezet confessioneel onderwijs in de hui-
dige situatie, uitgedrukt in procenten,
zijn als, volgt: voor kinderen van Pro-
testantse voedingsscholen 48%, en voor
kinderen van Rooms Katholieke voe-
een tweede PMS subsidie, krijgen, dan
dingsscholen 67%>- Zou de Missie voor
zou di 4 laatste percentage zelfs 82 be-
dragen-
Bovenstaande cijfers met betrekking W
de kansen van leerlingen van de Ver-
volgscholen en Lagere Scholen B. op
voortgezet onderwjis spreken nog duide
lijker wanneer men, rekening houdt mcl
het volgende- Om op de VVS 'e worder
4oegela4en dient de aspirant-leerling in
he4 bezit 4e zijn van een diploma Dorps
school B- "of A) De dorpsscholen wel-
ke het 3-jarig basis-onderwijs vormen
zijn ingedeeld in 3, soorten: A, B en
C, al naar gelang van he4 peil van he
gegeven onderwijs-
Leerlingen, afkomstig 'van de Dorps-
school C. worden op de WS niet toe-
gelaten-
Het totaal aantal leerlingen, dat jn 1958
een getuigschrift van de dorpsschool
on4ving bedroeg ongeveer 3000, waar-
van ongeveer 2200 van Zendingsscholen
afkoms4ig waren-
Prak4isch alle Zendingsscholen zijn
dorpsscholen B, 4erwij' bij de Missie-
scholen ongeveer de helft uit dorps-
scholen C bes4aa4-, Hierui4 kan geco-
cludeerd worden da 4 de Zending onge-
veer 2000 en de Missie ongeveer 400
candida4en heeft voor een plaats op de
Vervolgscholen-
Hoewel de Zending dus over vijfmaal
coveel candida'en afkomstig van dorps-
scholen B- beschikt, js he 4 aantal plaat-
Een op de Vervolgscholen van de Zen-
ding slechts tWeemaal zo groo4 als bij
de Missie.
De conc'usie moet luiden- dat de ver-
houdingen reeds thans volkome^ scheef
liggen-
Bij de subsidie-politiek van de rege-
ring is de enige aanvaardbare maat-
staf: gelijke mogelijkheden voor allen
Er mag niet gesubsidieerd worden op
50—50 basis-
Er mag niet gesubsidieerd worden uit-
gaande van het feit, dat de Rooms Ka-
tholieke Kerk in Nieuw Guinea is ver-
deeld in tWee vicariaten en een pre-
fectuur, in elk waarvan van elk school-
type er tenminste één zou moeten zijn
Op dezelfde basis immers zou een school
van elk type kunnen worden verde-
digd in elk ressort van de Evange-
lisch Christelijke Kerk en bovendien
nog in de gebieden van de Moluks Pro-
'es'rn'se Kerk en van de buitenlandse
genootschappen-
Dit uitgangspunt is volslagen onbruik-
baar-
De enige basis is: abituriënten van Zen-
dings- en Missiescholen dienen een ge-
lijke kans te hebben op voortgezet con-
fessioneel onderwijs, en niet, zoals wij
boven aangaven, 48'/» voor he Protes-
tantse 67 pf zelfs 82% voor
het R' holieke kind-

Open brief aan minister
van Ev. Chr. KerK

In ons blag van 23 maar4 jl- berichtten
wij dat leden van de Evangelisch Chris
telijke Kerk zich in een open brief tot
de minister van Binnenlandse Zaken
hebben gewend-

De inhoud van de brief la'en wij hiet
onder volgen.

CONCLUSIE
Als er naast de vier bestaande Primaire
Middelbare scholen nl- de Zendings-
PMS en 'e Hollandia en Manokwari, de
Rooms-Ka'holieke PMS '4e Hollandia
en de Openbare PMS 'e Sorong een
vijfde PMS nodig is, zal deze school
aan de Zending moeten worden toe-
gewezen-
Ook na toewijzing van de 5e PMS aan
de Zending zijn de kansen op voor4-
geze4 onderwijs voor leeringen afkom-
s4ig van Pro4es4antise voedingsscholan
nog geenzins gelijk aan die van de
leerlingen van de Rooms Katholieke
voedingsscholen.
Bij he 4 onderwijs-subsidiebeleid zal de
regering er zich van moe'en onthouden
om door middel van Gouvernements-
subsidie een onevenredig gro'e steun
t) 2 fjfeven aan d^ Rooms Ka'hc Jieke
Kerk in haar arbeid op Nieuw Guinea
Wij vragen Uwe Excellentie om een
rechtvaardig sufosidiebeleid!

Hollandia. maar' 1960
Ir- J Bovenberg Dr- D. Metselaar
P- de Bruin H-J- Moes
Ds- J- Drost Ds. H- Mori Muzendi
Ir- G- Hoekstra T- Rademaker
Ds- M- Jochu Ds- A- Rigters
N- Jouwe Ds. K-A- Schipper;
Ds- J-P. Kabel A- Sefa
Dr- FC- Kamma Mr- E-A.G- Verploeg
Mr- J.J- Kraan Jac- S- de Vries
J. Mano T- van Wee'ie
E- Man'undov JC de Zwar'
Th- Meset

Veiligheid in de lucht

Oh, I have sijppetl the surly b°nd of
eartfr

and daneed the skies on lau_h4er: sij-
vered win, .s

Sunward I've climbed, and joined the
'umbling mir'h

Of sun-spii4 cloud*- and don/e a hur
cïred ihin.s

you have not dreamed of-
(Wor'd War classic"

Maandagmorgen- U stapt in de oude
vertrouwdo Kloonduif Dakota en g.an-
vaard' Uw reis naar B<ak, Sorf>ng pf
misschien we' naar Tietje*'ksteladeei of
Ldeuwen-bleneden- En behalve U en
Uw m(ede.reizigers stappen <*veraï te r

wereld andere mensen in andere vlieg-
tuigen om te reizen naar andere bestem
mifigen-

Heeft U zich wel eens afgev''aag:ï
hoeveel andere mensen die d-"1" net TT
meevliegen? Wat denkt ge? nu, ik za'
U laten zien dat rj zeer bes'ist niet 7C
eenzaam bent. daal' Ver b°ven de -.voI-
ken a]s U misschien hebt gedacht-.

Toen U- meneer H°ogvlieger. in 1958
Uw d'enstreis aanving naar het sc hone
vliegveld Ab^esso jn Ransjki reisden die
dag nog 243.835 anderen met u mecve
Indien deze droomreis naar Ransiki Uw
enige vliegtocht was in 1958, dan wa?
U één van de 89.000000 (negen en tach-
tig miljoen) luchtreizigers dat jaar- Ge-
middeld reisden 29 passagiers in ééjn
vliegtuig samen en iedere passagier leg'
gemiddeld 965 km- af voordat hij of
zij °p de piaats van bestemming is aan
gekomen en de bestemming wordt be-
reikt me 4 een gemiddelde snelheid van
330 km/u.

Tien jaar geleden, in 1949 was het
nog ie4s rustig er daarboven- T°en vlo-
gien ar per jaar "sjecbts" 27-000'OOfci
hom° sapiens do°r hel luchtruim- Toen
zaten er gemiddeld 18 in één v'iegtuir
zij 'egden gemiddeld 830 km af en ded«n
he 4 uiteraard ook nog iets langzamer
nl- me4 gemiddeld 280 km/a

In 1935 reisde u met 5 reisgenoten
samen en in 1930 met. - . ■ . één- In da'
zelfde Jaar 1930 legden de gezamenlijke
luchtvaartmaatschappijen 120000000 (eer
honderd twintig miljoen) km af- In 1958
waren dit er iets meer, en wei 2.970000
000- tweeduizend negen h°nderd zeven-
tig met zes nullen. Gaat u even zitten!
Dat is 74250 maai de aarde rond °f t.
wel rulm tweehonderd maal per dag-

Nu is het natuurlijk w 6! .aßrd'g da'
U in 1958 sa men °p weg ben' geweest
met 89 milioen anderen maar hei in-
teresseer 4 TJ waarschijnlijk veel .neel'
a's ik U zou kunnen vertellen hoeveel
van al die passagiers veilig hun bestem-
ming hebben bereikt. Tot miin spijt kan
ik U deze cijfers vo°r 1958 n°g niet
geven- Wel heb ik die getallen voior
1955- een jaar wat niet biiz°nder ge-
lukkig was voo>' de luchtvaart en waar-
in 20 onge'ukken pJaats vonden; het
jaar °°k waarin een Israelisch vliegtuig
werd neergeschoten 'n Bulgarije-

In dat jaar werden door de luchtvaart
maatschappijen 2300 mili°en km afge-
legd en werden 68000 000 passag ,es'

'ijnen- Indien U alleen de internationalslijndiensten bekijkt, de Amer_kaanse
daar°nder uieraard °ok inbegrepen darzi.ln in 1955 in 'otaai 159 mensen om het
leven gekomen-

Ui'ei'aai'd is dit t>ijz°nder jammer en
een schaduwplek op de prachiige luch*.
vPa'tgeschiedeniB- Maar, ." . hoeveel
groter zijn Uw kansen om ie's ca'astro-
faais mee 'e maken indien Unp bij-
voorbeeld Paasmaandag met tjw auto-
mobiel(tje) Uw oudtante gaat bezoeken
in Gasseiterniiveen °f a'leen maar me^uw oudste nich'je vanuit Rotterdam via
Rijksweg ni'. 1 even een b°U_evardje
gaat pikken in het oude Scheveningen
In Amerika is Than.ksgivings_ay voor
het autoverkeer een ware dodengang-

Een vliegtuig is werkelijk een veilig
vervoermiddel- En die oude Daiko'ia
waarin U die maandagmorgen aan he1

begin va n dit verhaal instapte "_ een
bijzonder veilig vervoermiddel- In he
land onzer oosterburen, waar intens ge-
vlogen wordt en waar de Dakota, nea's hier, een primair vervoersmiddel is

Dagboek van Moos
Naar eenheid

De 'wee grootißte godsdienstige ge-
zinden in Nieuw Guinea hebben on-
enigheid- De schoolstrijd leeft en wordt
tot in de regering gevoerd-

Zonder ons te verdiepen in het pro
en contra der beide partijen be'reuren
wij het bestaan van di' geschil zeer-

Vooral in deze wereld van primi-
tieve leergierige mensen, die door wes-
terse afgezan'en van diverse religieuse
richtingen worden benaderd, welke af-
gezanten alle uit naam hunner verschil
lende godsdienstige overtuiging, ver-
draagzaamheid, broederschap en liefde
'o' de evennaasten prediken is een der
gelijke dissonant veron'rus'end. Want
wat moeten de volgelingen van de di-
verse godsdienstige richtingen wel con-
cluderen ui' het onderling gekibbel hun
ner leermeesters-

Fanatieke exponenten in godsdienst-
strijd zijn immers als blinde Simsons
die de kolommen der religie omvatten
en het godsdienstige bewustzijn bij hun
gelovigen doen wankelen en ineenstor-
ten-

Deze onenigheden zijn zeer te be'reu-
ren. Zij roepen slechts, twijfel en vra-
gen op, zij wekken problemen en on-
zekerheden die negatief werken \

het onverwoestbaar geloof-
Voor de gelovige wes'erlingen geldl

di' minder, hun geloof is in hun leven
meegegroeid, het is diep in het bloed
opgezogen- Het anker van hun 'even
is de godsdienst, die de mens van de
wieg tc) t het gr af begeleid op al zijn
schreden door het leven-

Bij autochtonen is he godsdiens*be-
wustzijn nog een 'eer plantje, zijn gods
besef verkeer 4 nog in zijn prille jeugd
en kan niet veel tegenspraak en hef-
tige tegenstrijdige beroeringen verdra-
gen- Hier mag geen twijfelen of wan-
kelen voorkomen, onderlinge onenig-
heden tussen gezindten met eenzelfde
Godsbesef voeren de autochtonen terug
in hun religieuse evolutie in plaats van
vooruit-

Zij die geschillen jp de spitsdrijven
dienen in di 4 geval zelfdiscipline toe
te passen, de kracht in zich te vinden
om terug te vallen op de innerlijkl
waardigheid en moed in eigen wezen
Dan pas kan wijken in waardig win-
nen worden omgezet-

GLAS: "Wat kijk je «och bedruk4!"
FLESJE: "Zo" jij nie4 zo kijken als
ze de hele dag aan je zaten 4e
trekken?"

(Vervolg op pag 4



DIT IS VAN MIJ:
Aan Witte Mustang:

Ha, he tweede couplet!
Je zat mooi rechtop in bed-
En wat zagen wij eronder?
Dat was wel heel bizender!

Krik-Kri'k
Na veel gedraai en gewoel in bed,
En lang gepeins en gezoek-
Vond ik plots het tweede coup!e',
Voor Kripik on Krupuk-
Ik kon niet meer slapen
Greep pen en papier
Al deed ik nie's dan gapen
En na een flingke gaap,
't Resultaat ziel u hier-
Viel ik tevreden m slaap-

Wi'te Mustan.
Uit de Baliem ontvingen we weSSI

ie's-
Fijn! Heb je het zelf beleefd, Kleopas?
We vonden he een mooi verhaal- We
hebben he 4 maar in één keer gehouden
Da 4leek ons (Joch wel leuker-

Hier is he -OP ZOEK NAAR GENEZING
Tajikin was ziek geworden- Op zijn

gezich4, op zijn rug. op zijn benen, ver-
schennen kleine zweer'jes- Enkele we-
ken geleden had hij een wond aan zijn
voe' gekregen. Die wond groeide_maai
en groeide maar- Zijn voet deed s'eeds
meer pijn- Tajikin kon nie' meer me-
naar de 'vin om 'e werken Als de an-
dere mensen van he 4 dorp Me-un' zich
's morgens vroeg klaar maak'en. bleef;
Tajikin bedroefd bij he \-iur ;" d hn'
zi4ten-

Hij kon niot meer mee- Hij was nie's
meer waard, hij voelde zich als 'n las'
voor de anderen Zou de boze geest hem
aangeraak* h< bben omdat hij ie's ver-
keerds gedaan had?
Hij wist '' nie'. Hii had veel pijn en hij
voelde zich ellendig! 's Avonds kon hij
nie' rustig slapen-

Hij woelde heen en weer. maar slaoen
kon hii nie'- Hij voelde zich ellendig er
verlaten-

De volop-_de morgen riep hij zijn
vriend Gejikin bij. zich-

"Och vriend, ik voel me erg ellendig
De wonden doen me erg pijn- 's Avp'^'ls
kan ik haast niet slapen," zei de zieke
"Weet -je mij een raad te geven?" vroeg
de zieke weer.

"Laten we de tovenaar roepen." zei
zijn vriend- "Dan zal hij de boze gees-
ten wegjagen- Dan heb je kans da 4 je
vlug kun 4 genezen van je zieke."

Da' is nie' gek gedacht; dacht de zie-
ke zelf-
"Wil je hem even'jes gaan roerjen,"'"
vroeg de zieke- Terwijl zijn vriend
"Goed" zei, wendde hij zich om en ging
de 4ovenaar roepen.

De tovenaar is een man, die alles var
de bozp geesten weet Hij moe' de zie-
ken i-aad geven, wa er gedaan kan wor
den 'er genezing van zijn ziekte-

Toen kwam zijn vriend terug met de
tovenaar bij zich. De tovenaar vroeg
alles wat- hij gedaan had- Tenslotte zei
hij: "Om de boosheid van de boze gees-
ten te voorkomen moeten we een bigge-
tje slachten- Dan zullen ze blij zijn en
jou- 'aten genezen van je ziekte.

Toen dacht Tajikin: Vooruit dan maal
laten we een biggetje slachten- Toen
slachten zij een biggetje- Alle ingewan-
den werdj er uit gehaald- En dan
bracht de tovenaar de zieke naar bui-
ten- Hij bond de zieke een stokje darm
om ziin elleboog Hij stond op met een
stukje varken dat bestemd was voor de
boze geesten-

Pratend keek hij naar het Oosten:
naar het Westen, naar hpt Zuiden -rini
hel Noorden. me4'he4 s*_kie "arken in

zijn hand en toverde me 4he 4 spreken
van de geheimzinnige woorden, waar!
de namen van de boze gees'en ook in
voorkwamen.

Toch hielp he niets- De zieke wacht-
te maar steeds om genezen 'e worden.
Maar er kwam geen hulp van de boze
gees'en- Wan' ze bestaan toch immers
niet.

Tajikin voelde zich hoe, langer hoe
zwakker- Hij had geen hoop meer om 'e
genezen van zijn zieke.

Op een zekere dag hoorde Gejikin
.ctnand zeggen, dat de vreemdelingen
die zich daar ergens in Tiom gevestigd
hadden, de mensfen kunnen genazen
door hun medicijnen- Toen ging Gejikir
naar zijn zieke makker, en ver.elde hem
he nieuws mee.

"Zou het niet goed zijn, als we mor-
gen naar ginds gaan om hulp te vragen?
nam Gejikin het woord-

"Het hjkt me dat da1 beter is, maar
zullen ze dan niet boos op ons zijn?"
viel de zieke hem in de rede.
ledere dag beraadslaagden zij, of he
niet beer zou zijn naar de zendingshof
'e gaan om medicijnen te vragen- Op
een avond waren ze aceoord. Ze zeiden
"Laten we he wagen-"

Heel vroeg in de morgen gingen ze op
sap Tajikin was helemaal niet in s'aa'
om 'e lopen, maar alleen om zijn leven
Ve redden ging hij op weg, om hulp 'e
vragen van de zendelingen. Met behulp
van een sok moest hij lopen, stap voor
sap gingen zij verder- En intussen was
de zon al opgekomen. Onderweg pra'en
_e nie' veel- Ze hadden er veel zorgen
over. of de Zendelingen hen konden hel
pen, ja of nee. Ze haasten zich wat om
er maar vlugger te komen-
Eindelijk zagen ze in de verte de zin-
ken daken blinken in de zonnes'ra'en.
Zullen ze ons helpen, drong de zelfde
vraag weer in hun gedachten-

Jammer da' ze nie' geween hadden
da' de zendelingen kwamen om hun li-
chamelijk te helpen me 4 de medicijnen
Maar ook om hen geestelijk te helpen
met het verkondigen van het "Evange-
lie."

Intussen waren ze al aangekomen- Ze
gingen naar de Polikliniek maar de man
tri was daar niet- Wat een teleurstel-
ling!

"Moeten we teruggaan of laten we ie-
mand roepen", vroegen ze onderelkaar
Ze gluurden door de heg naar binnen
en zagen niemand van de "apmilis"
maar alleen zagen ze een blanke vrouw
die bezig was met het wassen van de
kleren- In hun ogen was te lezen daa ze
verbaasd waren over alle dingen die ze
binnen de heg zagen- "Laten we die
vrouw maar roepen" zei Gejikin-

"Da4 is goed, roep maar", zei de zieke
Toen begon Gejikin te roepen:

"Nonja, nonja," kuki, kuki"
Toen liet Mevrouw haar wasgoed liggen
en ging naar de zieke kijken- Mevrouw
zag dat de zieke helemaal onder dt
zweer 1jesza4-
Hij had framboezia- Toen ging Me-
vrouw heen en bereidde een injectie
vooi' de zieke- Kort daarna kwam ze 'e.
rug en gaf de zieke een injec'ie-

"Kyóé," een zuch' van verlich'ing
slaak'en ze- Geen zorgen meer- Maar
de zieke kreeg opdracht weer 'erug '(
komen na Men dagen-

Daar kwam een dikke blanke man-
Ze werden onrustig- Zal hij boos zijn?
Maar neen, me' vriendelijke s'eni sprak
hij de twee mannen toe: "Wie is de
zieke?" Gejikin wees naar Tajikin en
zei "Ti"

Toen kwam meneer 4erug naar school
en zond 'wee jongens naar hen 'oe om
me4 hen kennis te maken- Da4 waren

Johan Baserona en Oskar Sunuk- Nadat
ze kennis gemaakt hadden 'kwamen ze
'erug- De twee mannen ui' Me-un' lie-
pen om de heg heen en zagen allerlei
dingen die ze nog nooit in hun leven
gehad hadden- Maar in hun hart heers'e
de vreugde- Ze zeiden onder elkaar:
"We worden net zo goed geholpen als
de mensen van Tiom" toen gingen ze
me' blijdschap terug.

Nieuwsgierig wachten de mensen van
Me-unt, of Tajikin beter zou worden
van zijn ziekte- Inderdaad, hij werd hoe
langer hoe beter- Hij voelde zich einde
lijk net z0 gezond als de andere jonge
mannen van Me-unt- Hij kon werken
in zn tuin- Van af die dag ver'rouwdje
hij de 'ovenaars nie' meer-

Zo leefde Tjaikin vrolijk onder zijn
volksgeno'en-

Groot Mufti
complotteert

"Ti 4 Cairo meldt A.B-C- pers dat ach-
ter de recente troebelen in het Midden
Oosten de sinistere gebaarde figuur van
Haj Amin el Husseini zit, de vroegere
Groot- Muf'i van Jerusalem-

Churchell noemde de Mufti de bitter-
ste vijand van Engeland-

Zijn naam is verbonden met een half
dozijn moorden en moordaanslagen in
de Moslem-wereld. In enkele landen
s4aa4 een prijs op zijn hoofd, maar hij
heeft het nog altijd weten te behouden-

Nu heef4 hij zich echter de toorn van
Nasser op de hals gehaaid hij heeft met

de vijand van Nasser. Kassem van Irak
weer samengezworen om 'n Palestijn-
se Mohammedaanse s4aat te stich.en
Voor Nasser en zijn volgelingen bes'aa-
er geen grotere misdaad.
De Mufti, een oude in'rigant was onge
'uldig geworden met de al 'e langzame
s'rategie van Nasser, hij is al 65 jaar
en hij is van plan nog bij zijn leven een
triomphale in4och4 in Jerusalem te hou-
den- Hij wil nie4 meer de 4weede viool
spelen achter Nasser maar wil er voor
zich zelf op ui4 me 4Kassem samen-
Men vertelde da 4 deze mys4erieuse Muf
4i siech4s door vrees regeert- _n het
jaar 1952-53 stierven 1 koning en 2

den, door kogels van moordenaars-
Een' hunner, Abdullah, de koning van
Jordanië werd in juli 1951 op de 'rap-
pen van een Moskee in Jerusalem dood
geschoten-

Hij stond op het punt om een overeen
komst aan 4e gaan met de Israelers-
Voor deze moord staat in Jordanië nog
s'eeds een prijs op he hoofd van de
Groot Mufti-
In 1921 kwam Haj Amim uit de gevange
nis en liet z ich zelf tot groot lytufti uit-
roepen-
Aan de andere candidaten vertelde hij
dat ze beter zich konden terugtrekken
of anders ■ " .
Later begon hij terreur uit te oefenen

in Palestina en kreeg de Engelsen ach-
'er zich heen. Hij vluch''e naar de Li-
banon en later naar Hitler-
"De vijand van mijn vijend is mijn
vriend" zei de Muf'i als men hem over
die Hitlerperiode ondervraagt-

KRIPIK EN KRU-PUK KRANT

ONS VERVOLGVERHAAL
GEVAARLIJK SPEL

Korte inhoud:
De familie Verbrug, me' Peiler, Torn

en Sprie4 gaan emigreren naar Nieuw-
Zeeland. Ze ontdekken, da 4 hun oom Ka
rel in Nieuw-Zeeland is overleden-
Hij was van plan zijn daar verdifende
kapitaal mee te geven aan een vriend
de Manke Rooie, die he 4 naar zijn ou-
ders zou brengen-
In Christchurch maken de kinderen Ver
burg kennis me' Eric, een jongen ui'
Wellington.

Och, da 4 vraag ik meer uit nieuwsgie-
righeid, zei Tor- Ik heb altijd gehoord,
dat mensen me' rood haar zulke avon-
turiers zijn en ik wilde eens weten, of
er hier in Nieuw-Zeeland ook vau die
avonturiers zijn-
Ik zal je waarschuwen, als ik er één
'egenkom, beloofde Eric spo"end.
Ja, doe da', zei Torn gretig-
Eric keek hem onderzoekend aan, maai
zie nie's meer-
O, wa krijg ik een hongar, zei Peer.
he' wordt hoog 'ijd, dat We eens gaan
kijken, of er in Nieuw-Zeeland ook wa
lekkers 'e halen valt.
fin na he eten wil ik dan we1 eens zien
wat er op die heuvels te beleven val'!
Als je nou wilt wachten tot morgen, kan
ik misschien ook weer mee, zei Eric-
Mijn voet doet ai Veel mider pijn- Da'
zal wei van he koude water komen!
Ja, dat is goed voor verstuikte enkels
zei Spriet eigenwijs, vooral als je er
dan nog bij op een stoel gaa' zitten.
S'-ik, kind, zei Eric en me' een pijnlijfs
gezich' wreef hij nog eens voorzichtig
langs zijn voe'-
'S Middags zaten Torn en Peer op desoep voor he4 huis 4e pra4en over hun
eerste belevenissen in Christchurch
toen er helemaal aan het eind van de
lange straat een auto langzaam zigzag-
gend kwam aangereden-
Wat oioet die ven 4 dronken zijn, zei
Peter, hij slingert van de ene naar de
andere kant. Ik ben benieuwd,
gaa4 gebeuren, als er een andere au4c
aankom -Natuurlijk een fijne botsing, zei Torn
vergenoegd-
Hé, Eric, kom eens kijken, riep hij, als
je een daverende bosing wil' zien, moe'
je hier zijn!
Maar 'oen Eric de slingerende au'o zag
barste hij in lachen uit.
Dacht je, dat dat 'n dronken ven 4 was
zei hij- Ha, ha, dat is een goei mop-
Nee, sufferd, op die manier bezorgen ze
hier de kranten. Let maar eens op, wa
er gebeur', als die au'o vlak langs he 4
'rot'oir rijd'-
En ja, nu zagen ze het ook- ledere keer
werd er een hand uit de au'o gestoken
met een opgerolde krant erin en met
een keurige boog belandde die dan in
een van de tuinen.
Zelfs, wanneer de krant over het dak
tran de auto werd heengeslingerd kwam
hij nog keurig in de 'min terecht-
Dat is knap werk, zei Torn bewonder-
end- Daar zul je wel lang voor moeten
oefenen. Nou, dat kun je geloven, zei
Eric- Ik heb het 00k wel eens gepro»
beerd, maar mij 'ukte he nie'-
En wa gebeurt er nu, als het regen*?
Dan wordt de krant kliedernat, tenzij
je hem onmiddellijk naar binnen haalt
zei Eric. Maar he4 regen 4 hier nie4 zo
vaak als in Nederland, dus dat val 4 nog
wel weer mee-
Ik zou he4 ook wel eens willen probe-
ren, zei Peer- Ik zie wel, da 4 ik hier
nog een heleboel nie"we dingen kan
leren-

(Word4 vervolgd)

Kleopas Weasu
Tramings Centrum Baliem-Tiom-N.
Baliem

HET ARABIERTJE.
De kleine Simra wis' claar niets van-

af en 'oen hij daar een jong mensen-
kind zag liggen sprong hij er vrolijk:
omheen, terwijl zijn s'aar'je van plezier
heen en weer zwiepte- Hij lik'e me4
zijn lange 'ong he joiigens-gezicht at
en snuffelde aan de dikke zware krul-
len-

,Hè wa smaakt da' naar! "Trè, tre"
balkte hij. "Vader wat is da' voor een
aapje?"

Maar zijn vader s'ond er met opge-
trokken bovenlip naar te kijken, ten
'eken dat hij boos was-

"Een mensen-jong en mensen zijn
slech' voor ons Simra- Da' heb ik je
'och al zo vaak ver'eld"

Maar Simra luisterde niet- Hij snuf-
felde aan koffers en kleden, en overal
kwam hij die scherpe mensenlucht te-
gen-

Opeens begon de jongen te bewegen
Hij kreunde v_n pijn en deed even de
ogen open-

"Vader!" riep hij klagend-
To' nu toe was de moeder van Simr-

ra stil blijven liggen en iik'e haar won-
den- Maar toen ze daar een kind hoor-
de huilen stond ze stijf en pijnlijk op
en liep met langzame passen naar he 4
mensenjong toe-

De jongen kreunde weer en begon
wild te huilen- Heel voorzichtig lik'e
de moeder het gezich' en de handen van
de jongen, alof het haar eigen kameel;-
'je was da' pijn leed-

Door de warme adem van de harige
.kamelensnoet kwam de jongen bij- Hij
deed zijn ogen helemaal open en daar
zag hij drie kamelenkoppen, vlak boven
zich- Hij was daar me' bang voor, wan*
zijn Vader had ook een karavaan ka-
melen- Daarom kwamen die dieren hem
héél vertrouwd en bekend voor-

"Water, water!" smeekte hij en k'ak--4e me 4 de tong- Nu begrepen de kame-
len hem, omda' ze van hun jeugd af aan
in de droge woes'ijn zijn geweest en wa
ter daar he eerst gevraagd word4- Ze
hadden al zoveel dorstige mensen en
dieren meegemaakt-

(Word4 vervolgd)

POSTSLUITINGEN IN DE KOMENDE
WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —Biak (extra 06.30)
Woensdag: Wamena — Lae — Sydney-
Donderdag: Biak — Manokwari — So-
rong — Ams'erdam — Djakar'a-
Zaterdag: Biak — Manokwari —Sorong— Fakfak — Amsterdam-
Voor nadere inlichtingen tfn- Hla 114-
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vervoerd- Hiervan kwamen e1" door een
ongeluk 356 °m het leven. (51 neerge-
schoten Israëli's niet meegerekend)- jr
procenten uitged'ukt be'eken' di' 5/10
000 "/o- U kun' ook zeggen ri'>' 6 460-674
km werden afgelegd of wc 1 161,5 maal
rond de aarde voordat aan 1 (één) pas-
sagier een "ongeluk overkwam-

Amerika heeft een bijz°nder 1 n
luchtverkeer en een g*'oc' deel .■
ongeval'en heef' dan °ok plaa's gevon-
den op binnenlandse Amerikaanse luch'-
lijnen ■ In de afgelopen tien jaren zijn
onder de Dako'areizigers precies 0 (nur
slachtoffers gevallen; In ons eigen,
Nieuw Guinea - knock on wood - heef'
ons Dasota werkpaard tot op de dag var
heden eveneens met een veiligheidsfac-
tor 100 gevlogen-

En ais Unu morgen w^er in Uw oudt
Dakota stapt v°or een diens' °f andere
'eis. vergee' dan de gespannenheid die
zo kenmerkend is voor iucli'reizigers bi
de aanvang van de vluch'; of Uw be-
stemming nu Kok°na° 's of Timbuc'u
°f Shamrock under me snow, de kan-
sen da4 ver veilig aankomt zijn ze
groot da' z^lfs denken aan misfortuin
overbodig is-

Persoonlijk vlieg ik 'ieve1' drie maa'
rond do weveld- en heb dan ook beslis'
minder last Van zenuwen, dan dat 'k
éénmaa' ii_i een aut° van Hol|andia naat
Seniani rijd bestuurd door een bestuur-
der die el' ziin gewontc van maak' da'

binnen 35 minuten af te leggen
Di verhaal begon met enke'e

van een gedich', gesch'-'even door John
Gil'iespic Magee, een piloo-' van

Can adese luchtmacht, die >n decembei
1941 sneuve'de- Niemand brei' be*er
dan hij het wonder van he vliegen
cjndeJ. woorden ku.r.rier, brengen Ik

geef U daarom ook de laatste rege's
het dan in iets gewijzigde vorm:

S°, up the long. deliri'ous, b"rnir.g, bk-f
and t°p the wïnd-swept hpj.ghts wit|-

easy gt'aee
Where never Drk, or even. cagle f v.
And- wh.le with sjient liftjng msnd)

you'vè 'roe1

The high untrespassed sanctity of spacr
Look out you* wind°w and sec the

face °f Godi
W- Bloemko'k

VOETBAL WEDSTRIJD VOOR
SPIJTOPTANTEN

Wij vestigen er nogmaals de aandach'
op dat morgen 'e Berg en Dal een voet-
balwedstrijd gehouden zal worden waai
van de opbrengst 'en bale der spijtop-
tanten, zal worden besteed-
He 4 ï_ een selectiewedstrijd voor he
vertegenwoordigend bondselftal-
De erté/ne de la «tréme vanl voetbal'end
Hollandia zal zich met elkaar meten, om
ui'gemaakt te zien wie van da besten dr
allerbesten zijn-

Kamma- 19.00 uur: Sona'e nr- 2inA gr
'- voor viool en piano (J-S- Bach)- Yehi
di Menuhin, viool, en Louis Kenner
pianol9-15 uur: Francis Scoft en zijn oi
kest- 19-35 uur: Jo S'afford, zan:
hel orke-s' van Paul Wes'o-i. 19 I
Zang en dans uit Roemenië- Yolk
vi' Boekarest olv- lonel Budis'eanu
20-00 uur: Nieuws (herhaling); aa
'end weerbericht- 20-12 uur: Pc
Hun' en zijn orkest- 20-30 uur: De Ne-
derlandse Kroniek. 20-45 uur: Oi
orkest olv- Maurits van den Bei".
uur: Pepez Nunez en zijn Tipica-orkes'
spelen tango's en paso-dobles- 21 3
Wien. Wien, nur du al'ein- " . Weense
liederen door de tenor Walter An'on
Dotzer- 21-45 uur: "Onder ons", een ca
bare'programma'tje me' Rens var
Dorth- Truusje Koopman en Cas Oost-
hoek- 22-00 uur: . Theater-orkes' olv.
Gerard van Krevelen- 22-40 uur Muziek
ui' Frankrijk door de orkesten van
Jerry Mongo, Tito Fuggi, Ti
Brienne. Michel Ramos, Pépc Louis
Fred Gérard en Marcel Caliéque-
23-00 uur- Sluiting,

WEFKEINDDIENSTDOKTOREN
HOLLANDIA BINNEN TELF.- 169

Radioprogramma
ZONDAG 27 MAART 1960
0900 uur Programmaoverzicht 09-03 uui

Kath S'udiodtens' 09-20 uur Zondagoch-
tendklanken, a-Orkest van Chuy Re.ve;
b-Les Paul en Mary Ford; 10 00 uur
Helge Roswaenge, tenor; 1016 uur Wal
sen van Chopin. door pianist Dinu Li-
patfi; 10-30 ulur Nieuw op 45-toeren
(Keus uit de jongste aanwinsten van
de RONG-discot-heek) 11-15 uur Concer'
voor fluit en orkest in G gr- K V 318
van Mozart- Solist: Hubert Babrwasser
fluit Weens Symfonie orkest olv Johr
Pitchard; 11-39 uur: "Der Rest j st
Schweigen" Deze film word 1 besproken
door A- van Domburg; 11,47 uur Torn
Erich en zijn solisten; 12 00 uur Klol:
12-01 "Peter en de wolf" van S. Pro-
kopieff- André Kostalanetz en zijn or-
kest- in het Nederlands verteld doe(.-
Manus Willemsen- 12 29 uur Paulus er
Priege'tje, deel L2_- Een verhaal voor dr
jeugd van en door Jean Dulieu en dach
ter Dorinde 12.40 uur: Bobby Hacket
trompe'. en zijn orkest,- 1300 u r
Nieuws- 13-10 uur: Promenade-orkes'
olv- Benedict Silberman- 13-40 uur
Amerikaanse walsen door het ork°s
van Frank de Vol. 14-00 uur: Sluiting-
-13 30: Programma-overzicht- 13 33 ir.;r

Pro'estan'se Studiodienst door dr- FC

MAANDAG 28 MAART 1960

2000 uur: Klok. nieuws, weorb
20 15 uur: Spor'praatje door Herlan
Walhain- 20-20 uur: Opera-programma
20-50 uur: Wat de pers ervan zegt-
2100 uur: Sherwood Septet olv- Guy
Sherwood- 21-22 uur: Duitse filmmelo-
dië, o-a- door Zaral Leander. Bruce
Low. met film-dansorkes 1 van Migae1

Jary en let RIAS-dansorkes' olv
der Muller, 21-54 uur: a- Prelude, me
nuet en gigue ui' Partita nr- 1 in B gr_
t- van J-S- Bach; b- Rondo in, D- gr 'K V- 435 - Mozart c Für Elise - L va-
Beethoven, door Willem Andriessen. pi-

ano- 2213 uur: Walzen van Wald^eufe'
door het orkest Van Ronnie Munro-
22-33 uur: SU Aus'in. tenor-sax, met or-
kestbegeleiding- 22-48 uur: Mieke Tel-
kamp, zang, met het orkest Van Gerard
van Krevelen en "De Aether geuzen"
olv- Lex Karsemeyer- 2300 uur: Sluiting

TB KOOP' ■ MANOKWARI.
A. in Wlnkelbuurt, Fanindiweg, modern winkeipand groot 8 x 15 m, 2 ingangen,

Tegelvloer moderne verlichting, ruime etalage, ook geschikt voor Show - ro nu.
met magazijn groot 8 x 10 m, recht van opstal 7.r> j.
Tegen elk aannemelijk bod. Direct te betrekken

\ B. Stenen Woonhuis. 3 vertrekken met bitgeb met aangrenzende reparatie werk-
plaats aan de Industrieweg, goed geoutilleerd o.a. 3 draaibanken, huisbank,
kolom en tafelboormachines duco - autogeen en electr- lasinrichting, accu-
laadihrichting auto - hout - en koelteclin. gereedschappen werkbank mei
bankschroeven, Smidse alles in goede staat, grond 100Qm2 recht van opstal 75 j.
Direct te betrekken.
Te be-vagen Hr, v. Hien Fanindiweg. Manokwari.

■ "'"*"" " ———— ——. ~

Belangrijke V.H.O. selectie wedstrijd voor vertegenwoor-
digend Bondselftal, waarvan de opb.engst geheel ten
bate van Spijtoptanten in Indonesië.
Berg en Dal, Zondag 27 maart aanv. 16.30 uur precies.
Normaie entreeprijzen,

_KÏ__________________________l_______________^

Reis comfortabel en goedkoop
g Reis met Sitmar
f] Tel. 220 - Hollandia

P In samenwerking met SEVEN ÖEAS TRAVEL SERVICE.
» Melbourne CHoofdkantoor bieden wij U thans :

Ie voor f 1.795. naar Nederland via Australië
inclusief vliegpassage ns-ar Sydney en 5
dagen hotel aocomodatie (10 klas.

! Onze service omvat ook
A gratis verzorgen van Uw V'Sum
B Uw ~ Taxation Clearance "
C. afhalen van het vliegveld en brengen aan

boord van Uw Schip.

I; mi: Reisbureau SYDA
HOLLANDIA

jjßßM____M_______«MMH I' II I'WlllillMlil ■ :"ffiß»S_JÊ_E*_-,, ~*Tr*T~W" i lIWIIIIiIIIIIIIINTTTI

£iImprogramma
REK vertoon' op 27-3 en 28-3 de zeer
sensationele en boeiende film:

"STAKE OUT ON DOPSTREET"
me ifaie Wessler, Jonathan Haze en

Abby Dal'on- Onder de gloed van tén-
idelen d( ■■■ jongens

uit donkere en rommelige s'egen hun
!e mid'-cle
"'■ ' " bied- Gespeeld

door de b< -!'.' ï h jongi

' ■ mach
dramatis-.

"KRUISPUNT BHOWANI",
me' Stewar' Granger er? Ava Gardner

In Color e>i CineTiasro-pe
Hla-B-: 27-3 "HELL BELOW ZERO"

28-3: "HET KIND VAN EEN
ANDER"

29-3: "BANANA BOOT SONG"
30-3: "QUENTIN DURWARD"
IFAR hedenavond:

HET KINDJVAN EEN ANDER"
TER VERKOOP: compr- ijskast 150 ltr
Hoovcr matic was-droog en spoelma-
chine. stalen bureau met stoel, Elsrijk
eetkamertafel. 4 stalen stoelen, 2 y>'*'er
leunstoelen, Ru'on stofzuiger met hulpst
gramafoonplaten. Alles nog geen jaar
gebruikt- TEN BRINK Hospitaa'weg
Hla-Binnen tel- 94-

WINKEL A. B.
HOudt vanaf 28/3 van 5 tot 8 uur N.M.
algehele uitverkoop tegen halve prijs

Vervolg van pag. 2

Foto's, waar U plezier van heeft

CONTI NA
Fotograferen wordt steeds eenvoudiger.

* De CONTI NA matic is uitgerust met een met de sluiter
gekoppelde belichtingsmeter. Het juiste diafragma staat te-

genover de juiste belichtingstijd.- ■ U behoeft slechts aan de instelring te draaien tot de twee

wijzers elkaar bedekken. Nog een blik door de kristal-
heldere zoeker met lichtend kader, die U nauwkeurig het
juiste beeldveld aanwijst - dan afdrukken en ... U heeft
weer een prachtige feso! De CONTINA matic is voor-
zien van het uitstekende objektief PANTAR 1:2,8/45 mm.
Voor de CONTINA matic 111 zijn voorts uitwisselbare
voorzet-objektieven verkrijgbaar, waarmede U groothoek-,
tele- en zelfs stereo-opnamen kunt maken.e» ZEISS IKON

ATTENTIE ATTENTIE
Heden verkrijgbaar in he4

"INDISCH RESTAURANT"
aan het iMBIE-terrein (ex toko "Im-
bie") de ondervol .ende overheerlijke
gerechten:
Goeie kambin.. per porie f- ?..—
Gado2 per por4ie f- 2,—
Sa*e ajam per s'uk f- 0,5C
So'o ajam per porie f- 2.5P
Sa*e babi per stuk f- 0,5C
fio'o babat per por*ie f- 2—Voor's op bestelling nasi-goreng, bak-
mie goreng en kowah, tjap'jai ienz- enz
Bes'el"ine:?n beven de f. 10,— worder
'huis bezorgd-

Beleefd aanbevelend,
Karic/de, Vijver-

Bij he kantoor voor Bevolkings
in Dok II kan per 1 april a.s- een
ASS/ISTENTE voor bibliotheek
z.Tamheden geplaatst worden-


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 71 26.03.1960
	Intern. Persinstituut schrapt Indon. leden
	Rood China steunt Nepal
	Dr. Adenauer in Japan
	Neger-probleem in Amerikaans Congres
	Chroestsjev in ParijS Hartelijk omvangen
	VEILIGHEIDSRAAD OVER ZUID-AFRIKA ONLUSTEN
	Soekarno en Ned. Nieuw Guinea
	Schoenen-industrie in Nederland
	Sit-Down-acties van Zuid-Afrik. Negers
	P.v-d-A- PROTESTEERD
	MOTIE IN LAGERHUIS
	Ds. Rumainum terus naar Nieuw Guinea
	„Floriade”Qeop door Prijses De
	MacMilian vliegt naar Amerika
	DOOR AZIAT—AFRIKA-LANDEN
	Visrechten in Zeerechten Conferentie
	Eerste KLM Straal vliegtuig
	EXCELLENTIE,
	Open brief aan minister van Ev. Chr. KerK
	CONCLUSIE
	Veiligheid in de lucht
	Dagboek van Moos Naar eenheid
	DIT IS VAN MIJ: Aan Witte Mustang:
	OP ZOEK NAAR GENEZING
	Groot Mufti complotteert
	KRIPIK EN KRU-PUK KRANT ONS VERVOLGVERHAAL GEVAARLIJK SPEL Korte inhoud:
	Kleopas Weasu Tramings Centrum Baliem-Tiom-N. Baliem HET ARABIERTJE.
	POSTSLUITINGEN IN DE KOMENDE WEEK
	VOETBAL WEDSTRIJD VOOR SPIJTOPTANTEN
	WEFKEINDDIENST DOKTOREN HOLLANDIA BINNEN TELF.- 169 Radioprogramma ZONDAG 27 MAART 1960
	MAANDAG 28 MAART 1960

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7


