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Nederl. schepen vinden in
indonesië een gesloten deur

Nederlandse schepen mogen binnen-
kor4 geen Indonesische havens meer

lui 4 dat door
he 4 Indonesische ministerie van Verbus-
ding is bekendgemaakt.
In di 'making wordt gezegd dat
deze discriminatie zal worden gehand-
haafd zolang er geen oplossing is gevon-
den voor de kwestie Nieuw Guinea.
De boycot zai pas volledig effect hebber
nie4 voor schepen die tet 6 juni a.s
4egen de maand augustus. Di* geld 4 nos
voor Indonesië zullen laden.

lerder van de Nederlandse
regering zei desgevraagd da 4 de boyco4
de indruk maak 4 een inbreuk te zijn op
de vrijheid van de scheepvaart.

alle rechten voor. Nederlandse
De Nederlandse regering, behoud 4 -ich
rederijen wachten op nadere bijzonder-

n om4rent de uitvoering van de
boyco4. artkringen wijzen ei
overigens op da1 de vaart 0p Indonesië

weinig betekenis is. Rederijen die
zich vroeger op Indonesië concentreer-
den hebben zich de laatste tien jaar in
toenemende mate op andere landen ge-
concentreerd.

Wereldraad v an kerken k
zendt afgovaandigdennaar Z. Afrika.
Honderdtweeenveerig 1 >~'s dis

n meegedaan aan de i
qongr.es

zijn gisteren door een rechtbank in
Johannesburg veroordeeld te 4 boetes
van drieduizend gulden of drie jaar ge-
vangenisstraf.
Ze hadden geweigerd hun persoonsbe-
wijzen aan de poli4ie te laten zien.
S|inds 21 april teen de jongste reeks var
ongeregeldheden in Zuid-Afrika begon
zijn er daar in teteal 86 mensen ~
Bij de Canadese en Australische a
sades in de Unie is een sterk vergrote
belangstelling merkbaar voor emigratie

De aanvragen voor emigra4ie naar Ca-
nada bijvoorbeeld zijn sinds he4 begin
van de onlusten vervijfvoudigd.
Wereldraad van kerken zal een afge-
vaardigde naar Zuid Afrika zenden om
de leiders van alle aangesloten kerken
in de Unie te raadplegen over de ras-
sendiscriminatie.
Intussen is in Kaapstad een verklaring
van de Nederduits Gereformeerde Kerk
uitgegeven waarin word4 ?;ezegd da<
verdere samenwerking me4 de Angli-
kaanse Aartsbisschop de Blank onmoge-
lijk is geworden.

Driehonderd poli4iemannen hebben
donderdag ondersteund door pantser-
auto's, een razzia gehouden in de Ban-
teewijk Orlando nabij Johannesburg.
Een honderdtal inwoners werden voor
ondervraging gearresteerd.
He4 verboden Afrikaanse nationale con-
gres heeft pamfletten verspreid, waarin
de Bantees werden opgeroepen volgen-
de week nie4 naar hun werk te gaan.

Thailandse mil.missie
verongelukt

De opperbevelhebber van de ThaY-
landse luchteiach4 en achUien andere
militeiren werden gedood teen gisterer
een vlieg4uig van de Thailandse luch4-
mach4 bij Taipeh op Formosa veronge-
lukte. De inzittenden van he 4 vlieg4uig
waren leden van een Thailandse mili-
teire missie die op uitnodiging van de
Na4ionalistische Chinese regering een
conferen4ie in Taipeh hadden bijge-
woond. De Thaise ambassade in Taipeh
heef4 geen bijzonderheden over he 4 on-
geluk willen geven.
Oogge4uigen verklaarden echter dat hel
vliegtuig kort nadat he4 was opgesteger
uiteenspatte waarbij alle inzittend, n
werden gedood.

Commentaar leverend, op de verkla-
ring van premier Djuanda over de dis-
criminatie op de Nederlandse scheep-
vaart in verband me' de kwestie Nieuw
Guinea, schreef de redacteur Indonesië
van t Alg. Handelsblad eerder dat de-
ze, tezamen met recentie alarmerende
berichten kan worden opgevat als eer
teken dat de Indonesische regering nu
ook de laatste diensten van de Neder-
landse scheepvaart op Indonesië op kor-

te termijn onmogelijk wil maken. Kri-
tisch beschouwd echter is het volgens
he 4 blad nie* mogelijk da 4 Djuanda de
raad heeft willen beduiden, dat hij goed
eou doen te letten op de noodlo44ige er-
varingen die Indonesië opdeed bij de
ondoordachte snelle liquidatie van de
KPM. Intessen houden de mededelin-
gen van de heer Djuanda voor Neder-
land tenminste de waarschuwing in, da'
de discriminerende maatregelen binner
kor4ere of langere tijd zullen worden
genomen en wel zodra het jn (je kraam
van Indonesië te pas kom 4, aldus he
Handelsblad.

Bijeenkomst westelijke
ministers geëndigd

Minister van Buitenlandse Zaken var
zes westelijke landen hebben gisteren
in Washington een serie besprekingen
voltooid, die drie dagen hebben ge-
duurd. Het overleg waaraan werd dee1

genomen door de ministers van de Ver
Staten, Engeland, Canada, FWankri jk,
West-Duitsland en Italië be4rof de ko-
mende topconferentie in Parijs.
Op de laa4ste dag van overleg bespra-
ken de westelijke grote drie gisteren
hoe de betrekkingen met Rusland zou-
den kunnen verbeterd worden.
Bij dit overleg van de ministers van
Buitenlandse Zaken werd ook de se-
cretaris generaal van de Nato, Paul
Henri Spaak betrokken.
Woensdag bereikten de ministers van
Amerika, Engeland en Frankrijk me4

die var Wes* Duit .and overeenstem-
ming over het westelijke standpunt t.a
v. de Duitse en West Berli.inse waarna
zij met hun collega's van Canada er
Italië overleg pleegden over ontwape-
ningsvraagstukken. Dit westelijk over-
leg is bedoeld als een onderling beraad
over een gemeenschappelijke houding
in verband met de komende topconfe-
rentie in Parijs.
In een slotcommuniqué is medegedeeld
da 4 over alle punten overeenstemming
werd bereikt.

Brand op tanker

He4 Bri 4se vrach4schip "Ocean Mo-
narch" twee sleepboten en een Ameri-
kaans kus4wacht vaarteig spoeden zich
op de A4lan4ische Oceaan naar de plek
waar de Nederlandse 4anker "Asteid
Naas" steurloos ronddrijf.4.
Brand in de machine kamer waarbij 7
ernstig werden gewond is de oorzaak
van he 4 ongeluk. De gewonden zullen
door he4 Bri4se vaartuig worden overge-
nomen en naar New Vork gebracht.
Het ongeluk vond plaats op tweehon-
derd mijl ten oosten van Kaap Henri
in de Amerikaanse stea4 Vergir.ia.
De "Asteid Naas" was me 4 20.000 ten
olie op weg van Venezuela naar Ne.
Vork.
Nader word 4 berich4 da 4 van de tanker

particulieren om alle bezoekers onder-
dak te verschaffen. Vandaag wordt eer
nieuwe stroom toeristen verwacht. Paas
maandag verwacht men op de Floriade
niet minder dan 900 a 1000 autobussen
met bezoekers.

Invais in Nederland
Bollenvelden trekken

Grote aantallen Duitsers, Belgen, Fran-
sen, geallieerde .militairen ui 4 Duitsland

andinavië zijn Nederland binnen
getrokken.

Vooral de grensposten in het Oosten
constante s4room raar het westen te
kregen sinds de nofgenuren eer
verwerken. Dubbele fil les aute's van

.e kilometers «rdten
douane en marchaussee die me4 dub-
bele bezetting werkten.

De belangstelling van de teeristen
gaat voornamelijk ui 4 i ■ bollen-
velden, de Floriade tentoonstelling *e
Ro44erdam en de bloeiende Bet-
In de randstad Holland waren reeds
vroeg in do avond nagenoeg alle hotels
en pensions vol. Daarom moest men
putten ui* de biöschikbasé ad

de zeven bemanningsleden in oen zie-
kenhuis in New Vork zijn opgem
Het zii~ 5 Nederlanders en 2 Spa
den. Van drie Nederlanders -!;" "ware
brandwonden opliepen, is <te teeltend
ernstig.
Intessen is de "Asteid Naar" door
sleepboten opgevist en word 4 nu ook
naar New Vork gesleept.

Afro- Aziafische ooging
mistukt
;■' poging van rte AfrO'

Inndercrcep in do Ver, Naties om eer
roociaje zitting van de assemblee ovej

de Franse kernproeven bijeen te roeper
is misluk 4.
Zesendertig leden-steten, te weinig vooi

de veroistp meerderheid hebben
gesproken voor een speciale bijeen-
komst Er waren zeven tegenstemmer
en drie verklaarden zich te onthouder'
van een uitspraak.
De overige staten reageerden niet.

Straalvliegtuigentijdperk voor Schiphot
Op Schij h

end'er4 ge nieuwe
n vooi

straalpassa: n. De baan if
meer dan eer. meter dik en bestaa4 ui'
zeven lagen die hem een elastisch ve-
rende werking geven, die gemakkelijk

van bijna 400.000 is beteald is nie4 be-
kend, doch ui 4 de omgeving van de
fam'l'ie Peugot is vernomen da 4 de be-

is geschiedt in Louis dor, gou-

den munten zonder nummer die gemak-
keiijk kunnen worden ingewisseld.

in staöt is ooi -irste vliegtuigen

uit de komende decennia op te vangen.
A,an deze startbaan is tWee jaar ge-

:. Het dorpje Rijk is ervoor met de
crron 'kt- _
Dp . n bedrag gevergd var

tijoen sulden.

Oost-West atoom
accoord ?

Op de driemogenhedenconferen4ie in
Genève over he4 steken van kernproe-

ven heef4 de Sovjet-Unie ingestemd me4

het houden van informele besprekingen
over de coördinatie van de nationale
programma's betreffende ondergrondse

explosies.
De Russen hebben intussen nog met ge-

voord od het Wes4elijke verzoek om
deze besprekingen te beginnen op 11
mei In westelijke kringen toonde men
zich echter optimistisch over de te4stand
koming van 'n verdrag. Gezegd werd
da 4 het sluiten daarvan binnen drie te 4
zes maanden nie4 te 4 de onmogelijkhe-
den behoor4. .

Chessman's toeroep
verworpen

verworpen

Me4 opperste gerechtshof van de staa4

Californië heeft '4 jongste beroep van
Caryl Chessman tegen he4 twaalf jaar

geleden ui4gesproken doodvonnis ver-
worpen. Chessman's execu4ie is vas4ge-
steld op 2 mei.

Ontvoerde zoon van Perugot teruggebraacht losgeld betaald
De vier en een half-jarige Erique

Peugot die twee dagen geleden in de
omgeving van Parijs werd onter-erd is
voerders dicht bij huis ui 4 een auto ge-
terech4. He4 jongel.;:- is door zijn on4-
ze4 en werd door een voorbijganger die
hem hoorde huilen meegenomen
een bar. Daar werd hij onmidei
herkend.
He 4 is nog nie4 bekend of zijn vader
een zoon van de eigenaar var. dr

got_a»i4ofabrieketi de losprijs var
380.000 gulden heef 4 beteald.
Zodra bekend was dat he4 on4-<'oerdr
kind was gevonden, begon de poli4ie eer
grootscheepse »m de qn4voeirderj
op te sporen. Tot nu tee had dp poli*i .
zich zoveel mogelijk afzijdig gehouden
om het leven van Erique niet nodeloos
in gevaar te brengen.

Gistermiddag .werd bericbjt da4 de
daders gegrepen waren, maar di 4 werd
onmiddelijk daarna door de poli4ie te-
gengesproken. De vader van Erique
heef 4 verteld, dat hij zich s4ric4 had ge-
houden aan de voorwaarden van de
kidnappers. Of het gevraagde losgeld*

Polanis raket voor
West-Europa

Do Ver. Steten zijn bereid West-
ten Deze raketten zullen in september
Ïuro^a uit te rusten met Folaris rake4-
volgend jaar gereed komen.Trnifens de New Vork Times zou Enge-

S„d van plan zijn deze raketten op_ te

KeilerPop wagons, vrachtauto's, kleme
rivier- en zeeschepen.VoSens he4 blad is de bereidheid var
VOigens '- r-kptt^n 4e leverenrrSnen'wafrombloten heef4 af te *£"£gsZ£
kunnen worden gelanceerd.

Wewak in Hollandia
. icia c< 18 april a.s. te drie

saterdag d.a.v. zal
Hr,, het teken s4aan van de,ette ontmoeting tussen onze. Wewak. ■ de ver-
schillende scholen in sporieve kracht-
metingen zullen zijn verwikkeld.

n die dagen in totaal 33 wed-
.riiden on 9 sportvelden zullen worden
gespeeW ik het duidelijk dat het trans-
port pen groot probleem vorm 4. Voor

porters. Voor deze groen » bet nod.g

een beroep op he4 publiek to doe-,.

SPt or^isorend Comité heef4 daarom
J*f , ,;„ek door te geven aan

Sene^die.alsauter^er liftende jon-

£eSeS^hisSkênenhen zo enigszins mogelijk

van de deelnemende
scholen zullen zich identificeren me4 een
speciaal wedstrijdprogramma.



Spiegel van het verleden :
Stem uit het graf

Da 4 er contact met de gestorvenen
mogelijk was, daarvan waren vrijwel
allen op Nieuw-Guinea overtuigd.
Niet alleen dat men <je bekende korwars
(zielebeelden) als medium benutte: ook
de schedels zelf en bij voorkeur van
van verslagen helden golden alszodanig
Dit laatste werpt n.l. ook een merkwaai
dig licht op de gewoonte van het kop-
pensnellen. Men koos immers bij voor-
keur hiervoor de zogenaamde helder
van de tegenpartij, om zich via hun
schedels meester te maken van hur
"naek" (zielekracht). Ook kende men de
gewoonte om via in een vers graf ge-
stoken bamboe contact te krijgen met
geliefde doden. Er bestond zelfs een
uitgebreid systeem van symbolen dat
een rol speelde bij de "duiding" van
datgene wa 4men te horen of in dromer
te zien kreeg tijdens of na het bezoek
aan zon graf.

Toen het Evangelie in een van de
dorpen van Noord Batente kwam, zou
men kunnen zeggen dat het daar viel
temidden van een wereld van geloof
in dodenzielen en demonische werke-
lijkheden, waardoor het in het begin
nauwelijks kans kreeg verstaan te wor-den.

Het bleef een vreemde aangelegenheid
al had het wel gro4e indruk gemaakt
op de mensen dat .hun onderwijze
teen hij wist dat z jjn tuin een pt uk
heilige grond was, waarvoor allen be-
vreesd waren, niet wilde verhuizen-

Het blijft altijd een grote stap. zogeen totale revolutie wanneer men gaa'
geloven in een God van Hemel en Aar-
de, Schepper van alle mensen, van alle
landen, van heel de wereld.

Nu is het meermalen gebeurd in de
geschiedenis dat dromen en gezichten
van beslissende betekenis zijn geweest
We behoeven hierbij alleen maar te
denken aan Paulus en Silas die hu,
plannen om hel Evangelie in Klein-
Azië te brengen zagen verijdeld en toer
ze aan het s4rand van de zee tassen
Azië en Europa de nach4 doorbrachter

" kregen, waarin aan de
overkan4, in Europa dus, een Macedo-
nisch man stend, die zei: "Kom over er
help on ~ ,„-, Süf.s hebben nie'
eens lang gediscussieerd over de waar-
de van dromen en gezichten, wan 4 ze
zagen er een teken in. Zij wisten zichgeroepen om he 4 Evangelie aan de hei-
dense Europeanen te brengen en ze
gingen.

Kasimi was een jonge man in he 4
dorp Arefi en hij bezoch4 regelmatig
de bijeenkomsten die de Evangelist ir
hun dorp hield. Zijn ouders dachten
er anders over. Zij waren bang voor de
wraak der voorouders en ze waarschuw
den hem telkens weer daarvoor. Deze
'rok zich van hun waarschuwing niet?
aan en bleef gaan luisteren. Er was
iets in al die verhalen wat hem, onge-
meen boeide, bovendien had hij vrien
den in andere dorpen van hun taal-
groep en deze waren christenen.

Na een paar jaar werd Kasimi ziek
Hij had kougevat bij het vissen, lag te
woelen en te hoesten op zijn slaapma'
en hij had het koud ondanks het gro te
vuur dat zijn moeder zorgvuldig onder
hield.

In de grootste nood ging zijn vad(er
naar de Evangelist, vroeg medicijn er
hij kreeg die, maar het was helaas alte laa4. Kasimi stierf en diezelfde mid-dag werd hij begraven. Zijn moeder
za4 stom van droefheid onder een lage
struik aan het strand terwijl de klaag-zang van familie en vrienden om haaiheen telkens opnieuw werd aangeheven

Aan he 4 graf sprak de evangelist en-kele troostwoorden, maar Kasimi wasop weg naar het zieleland en ze zo.hem nooit weer terug zien. Hij washun enige zoon en een eenzame oudedag lag voor hen beiden.
s'Avonds bij het houteu .r keken debeide oudjes elkaar aan- Toen ze ein-delijk gingen slapen zei de vader: over

vier dagen. Zijn vrouw knikte alleen
maar, ze begreep. Over vier dagen zou-
den ze samen naar het graf gaan en
daar wachten tot het donker werd.

Toen de vierde dag de zon schuin
stond greep het oude moedertje al naar
een stuk bamboe, die haar man met
zijn ogen zocht. Hij knikte en wist dat
ze hem begrepen had.

Zo gingen de beide oudjes tegen he
vallen van de avond naar de plaats dei
doden. Onder hoge palmen, naast enke-
le steile ro4sen waartegen de brandinf

bruiste, was de begraafplaats. *Ze liepen tussen de oude vervallen
graven door, die waren van de doder
die reeds in het zielenland waren ge-
komen. Zo kwamen ze bij hot graf van
hun jongen. En toen ze het zagen kwam
al hun verdriet weer boven. Ze wil-
den wat zeggen, maar het werd alleer
maar een schor gefluister: "Kasimi, Ka-
simi."

De oude vader haalde de bamboe
tevoorschijn, deed een stap naar vorer
en stond op het graf. In spanning keek

' w toe. De bamboe werd ir
het graf geslagen, zo diep mogelijk, to*
op de kist. Toen--bogen ze zich met hur
oude oren tot vlak boven de bamboe. . . " en ze luisterden.

Ze hoorden nie4s. Alleen het ruiser
van de bladeren boven hun hoofden
en he4 zeegebruis van de aanstermende
golven op het verre rif voor de kust

Maar ineens zegt de oude man me4

zijn oor aan de-bamboe: "Stil ik hoor
wa 4. Zeg jij wa 4? Maar het oude moe-
dertje had geen woord geuit, hoe zou

ze kunnen, ze keek alleen maar me'
grote ogen toe en luisterde mee. "Hooi
zegt de oude, hoor dan tech. Kasinv
spreekt". Heel duidelijk hoor 4 hij aar
zijn oor: "Vader, moeder, \7olg de nier
we bo idschap, vader, moeder, vader,
moeder."

De oude man werd bleek van schrik
en stamel 4: "Neni, moeder, luister, onze
zoon, onze zoon, hij spreekt."

Dan buk 4 ook het oude moedertje
zich diep voorover, maar ze hoor 4 nietf
Geen van de oudjes weet daarna van-,

waar die stem precies kwam, of hij
kwam uit he 4 eigen hart of ui 4 die bam-
boe, uit he4 graf, maar he 4 was de stem
van hun jongen, hun Kasimi.

Dan gaan ze snel terug naar het dorp
en vertellen daar wa 4 ze gehoord heb-
ben. ledereen kom4 aanlopen om het
wonderlijke nieuws uit hun eigen mond
te horen en dan gaan ze me 4 zn allen
naar de Evangelist om het hem ook
te laten weten.

Deze eenvoudige man, was zeer ont-
daan. Wat moest hij hiervan geloven?
Nog diezelfde avond scheurde hij een
blad uit een schoolschrift en schreef nog
wat beverig van aandoening een brief
naar me en di4 merkwaardige stak
bracht ons in Sorong dit wonderlijke

LEUGENDETECTORS PROEVEN
Bovensteande is een der redener

waarom de CIA het enige gouverne-
men4skantoor is da4 op grote schaal leu-
gendetecters gebruik 4, als een usan4ieel
instrument bij de aanname van perso-
neel.

ledereen die een baan zoek 4 bij de
CIA moet bereid zijn een proef te onder
gaan me 4 de leugendetecter. Het is niet
dwingend, maar men wordt eenvoudig
niet aangenomen wanneer men nie4 ge-
negen is de proef te ondergaan.

"He4 wordt gebruik 4 als een aanwij-
zing en niet als bewijs, vertel 4 een van
Dulles adjudanten, "de waarde is dus
gedeeltelijk spychologisch.

Sommige 4opspionnen hebben ver-
schillende malen proeven me 4 de de-
tector afgelegd als onderdeel van de
constente waakzaamheid voor de inter-
ne veiligheid.

Daarbij voelen de grote bazen in een
topgeheim project zich geruster indien
de daarbij betrokken spionnen, en zelfs
de veteranen weer eens een proef heb-
ben afgelegd me 4 de detecter.

Zoals in romans en films afgebeeld
is de oude figuur van spion in zwarte
mantels en met ponjaard gewapend nie4
meer in gebruik. De huidige spion werk4
meer me 4 een se. t<iflineaal dan met
een pisteol. Hij wee 4 meer van elek-
tronen en onzichtbare inkt. In plaats
van een judo expert te zijn en een meet
ter in het vermijden van vrouwelijke
verleiding is hij dikwijls een kei in
vreemde telen, in politiek of genees-
kunde.

"Het is jammer om te moeten con-
stateren, zegt Allen Dulles dat de dager
voorbij zijn dat men vertrouwen stelde
in de grillen van een Matahari. Het
neemt een zekere glans weg van ons
vak, maar onze wetenschappelijke me-
thoden brengt meer zekerheid."

Amerikaanse spionage is een heel
eind op dreef gekomen sinds de eerste
wereldoorlog teen een dienst geïmpro-
viseerd werd waarvan men zeide dat
hij bestond uit een verzameling "inte-
lecteelen, dilettanten en struikrovers."

De CIA tr ekt nog steeds een groot
aantel zonen en dochters aan ui 4 de
gegoede stend, die in dit anoniem be-
stean voldoening vinden. Daarbij zijn

echter ook vele zonen ui 4 he 4 midden-
westen en de centrale provincies in
diens4 genomen.

Van iedere 1000 sollicitenten passeren
slechts 200 de aanvangsproef. Daarvan
worden nog 20 4ot 25 proc. Nt weer weg
gezonden, omdat ze teveel drinken, pra-
ten of vatbaar zijn voor pressie omda4
ge een 'familielid ach'jer het ijzeren
gordijn hebben wonen.
AANVANGSSALARIS 5000 DOLLAR
PER JAAR.

Na de eerste proef heeft de spion
nog een zware weg voor de boeg. Zijn
aanvangssalaris is nooi4 hoger dan 500C
dollar per jaar en gaa4 nooi4 boven d.
14001 Hij heeft 3 to4 4 jaar in
Amerika om te werken voor hij ui 4 lifc'
land gesteurd word4. Het moreel van
het spionnem
Zelfs de scherpste critici moeten toege-
ven dat de employés
ger aan hun diens) vasthouden dar-

Meesterspionnen van
Amerika

De schaduwzijde van he 4 "Centeal
Intelligence Agency" (CIA) is al even
moeilijk te benaderen als een spook op
een kerkhof.
In de klassieke vorm van de spion kan
de CIA man in Havana of in Budapes4
Moskou of Peking, een ar4is4 zijn, een
'studen4, musicus, huisvrouw of geleerde
en in sommige gevallen zelfs in he4 een
of' andere gouvernementskantoor zitten
Dat alles kan, maar de meester spion
de CIA directeur Allen W. Dulles, praat
er niet over, evenmin als de Russen de
namen van hun agenten die in Amerika
geplaatst hebben adverteren.
Er zou misschien een communistische
spion in de rijen der CIA agenten zelf
kunnen schuilen. Dulles betwijfelt of dit
mogelijk is maar neemt geen risico.
Daarom "neemt de Cis aan" dat Rusland
altijd aan het proberen is om te infil-
treren.

Dagboek:
In België heeft een hoog geplaatst

ambtenaar, bij zijn met-pensioen-gaar
gezegd dat het Belgische ambtenaren
apparaat geheel verpolitiekt is.
Daarmee heef 4 hij te kennen gegeven
dat he 4 helemaal niet goed zit daar.
Niet me4wa 4ze niet doen (en da 4 is vee'
volgens hem), en ne 4 zo min. me4 wa 4 ze
wel doen. Dat laa4s4e doen ze dan niet
ui 4 diens4baarheid voor he 4 land, alswel
voor de partij.
NU hebben we natuurlijk niets te maker
met het ambtenarendom van Neder-
lands zuidelijke buur, maar ik moest
daaraan denken toen ik eens in onzt
eigen straat keek. Het js er tech ook nie'
zo schoon zou ik zeggen.
Als we dat nu maar buiten Nieuw Gui-
nea konden houden, was er nog geen
brand. We hebben hier nog wel wat an-
ders te doen dan op onze qui vive te
blijven of iedereen wel „voor Nieuw
Guinea en niet voor zijn partij werkt.
En dan nemen we dat partij begrip hee 1
breed en beginnen bij het ego."

Zo hoor je dan van een onderdirect-
teur die op een goeie dag een briefje op
de tafel van zijn directeur neerleg 4 met
de mededeling: IK KOM NIET MEER.
Enkel en alleen da 4. Dat stem' je als
harde teopenwerker toch wel treurig.
Vooral als je dan hoor 4 da 4 de onder-
baas niet tevreden is met dit en met dal
en dat hji uiteindelijk als de hem be-
loofde aute niet ter beschikking komt
de minister maar vraag 4 om naar huis
te mogen komen.
Je zoekt — allicht — een plausibele re-
den waarom of zon man, die het mis-
schien beter gewend is geweest in Ne-
derland — wie zal het zeggen — toch
naar Nieuw-Guinea wordt gezonden.
Hij moe 4 wel met een zak vol idealen
di 4 land zijn binnengekomen. Maar om
die nu overboord te gooien om een au4c
die hij met zijn salaris tech wel zelf zou
kunnen kopen, nee, daar komen we nie'
in. Om je eigen zak me 4 idealen nie4
stak te laten gaan en leeg te laten lo-
pen op da 4 amech4ige scootertje van je-

bericl
Misschien zal de argeloze, of wellicht

bevooroordeelde lezer denken: En toer
zullen alle mensen zich bekeerd hebben
want zo gaat dat toch immers in die
ouderwetse zendingsverhalen.

Welnu dit gebeurde nie4 en zal op die
simpele wijze ook wel nooit gebeurd
zijn, maar wat wel gebeurde was belan-
rijker: Vanaf die dag gingen de mensen
van Arefi luisteren naar het Evangelie
omdat ze door die "stem uit het graf"
hebben geleerd, dal deze boodschap ook
hen betrof, ja hen persoonlijk aansprak

Naar ik meen is dit ook de bedoeling
en we kunnen zelfs een stap verder
gaan en zeggen: Alleen van deze over-"
tuiging uitgaande kan men als christen
de heidenen de boodschap van bc!
Evangelie brengen. We zouden dit hei
axioma van de Zending kunnen noemer
Welnu hiervan kregen de mensen ir
Arefi kennis door die stem uit het graf
Is dit simpel en riekt het naar bijge-
loof?
Welnu dit soort waarachtige eenvoudig-
heid kan soms een voorwaarde zijn voor
werkelijk geloof.

F.C.K

ke andere gouvernementsdienst ook.
Ofschoon de CIA nooit over gedane

prestaties spreekt is men in regerings-
kringen zeer tevreden over hel
verde werk.

Over Russische satellieten en raketten
heeft de dienst belangrijke gegevens.
Zij waarschuwde de regering reeds een
jaar tevoren dat cte Russen met een
Sputnik bezig waren, tet hef ding de
lucht inging. Een dag voor het lanceren
berichtte de CIA da 4 een ruimteprojec-
tiel verwach4 kon worden binnen 48
uur.

Ook de relletjes die de vice presi-
den4 Nixon begroe44e op zijn reis door

Vmerika werden door de CIA
voorzegd. Ook de opkoms4 van Chroes-
tsjev naar de mach 4 was ie4s wa 4 agen-
ten reeds tevoren gemeid hadden. Zo
ook de invasie van Engeland en Frank-

in de Su< in 195G.
Maar wat betekent goede spionnen-

ichtgeving als de overheid er geen
waarde aan hecht of begrotingsmotie-
ven enz. hierbij laat praevaleren?

(word4 vervolgd)

De Spijtcontractant
zelf — en ik heb 'm ech4 eerlijk beteald—- ga je daar nu maar gauw aan voor-
bij. Toch heef 4 dat onschone straatje
waar je doorheen reed, je wel in je
vaar 4 geremd.

En dan die andere meneer die hele-
maal ui 4 de Wes4 kwam om ons goed te
doen. Die kwam op Biak aan en wenste
voor hem, zn echtgenote en zoon en
dochter drie kamers. Nu kom 4 het er
natuurlijk maar opaan: hoe oud waren
die zoon en dochter om daar aparte ka-
mers voor te eisen. En in da 4 ene geval
lezer had die meneer groo4 gelijk, als
U begrijp 4 wa 4 ik bedoel. Maar teen he4
tijd werd om naar Hollandia door te
vliegen waren die Dakote's niet goed.
Enfin, toen de zaak na een uur uitleg
eenmaal bekokstoofd was zijn ze met
de Dakote op Hollandia afgevlogen.
De volgende moeilijkheid deed zich vooi
bij het bestijgen van de afhaalwagen.
Notebene een van de bes'e die we heb-
ben: een Chevrolet. Dat was nu neT

niets.
Nu is het Chevrolet merk — alle mooie
advertenties die we er hier over lezen
ten spijt — in de streken waar die me-
neer vandaan komt een volkswagen.
Begrijp me goed — geen "Volkswagen"— maar een volkswagen waar Jan en
Alleman in rijd 4. De duurdere rijdt ten-
minste in een Chrysler.
Daarvandaan de aversie van onze goed-
doener uit de West Voor de Chevrolets

Maar enfin, het verhaal is nog niet
uit. Bij het hotel — en het was het b<A-
tere in onze stad — werd het pas erg.
Dit was wel de grootste teleustelling.
Geen airconditioning, geen salons. De
de deceptie werd te groot en het eind
van het lied was dat 'meneer uit de
West zich als spij4-c.ontracte.n4 naar Ne-
deland lic* terug staren.
He 4 kos44e hem 36.000 gulden maar
daarom niet ge4reurd, geld is goedkoop
tegenwoordig. Vooral als je iets te ma-
ken heb4 me 4 "spij4".

En daar zit ik nou maar mee. Wa4
moet je daar neu als je mening over ze|



gen? Ik zou natuurlijk hele theorieën
kunnen gaan geven van wat je gewend
bent, en zo. Maar neem nu eens onze
ministers, die zijn toch ook heel gewone
jongens zo buiten hun departement. Die
zien er echt nic4s in om een straa4je te
lopen of te trammen om op het bureau
te komen.
En dat zijn, mmd you! onze ministers!

Je b nu eenmaal in een land
van tegenstrijdigheden zou ik zeggen
en daarmee moet je dan maar <!■ s4rijd
van de ene voor en van de ander tegen
de Chevrolet zien te verklaren. Toch ge-
loof ik nie4 da 4de onderdirecteur en de
meneer uil de West allebei al een
bloedsamenstelling hadden die pas 4 bi"
di 1 warme klimaat. Mahr'rna Gandhi
wist wat hij daaragn verplicht was en
vond het gewelloze verzet ui 4.

In het geval van die meneer van de
afgekeurde Chevrole4 , spij4 he 4 mij da1
ik hem niet heb on4moe4 voorda4 hij
weer zo overhaast naar Holland ver-
4rok. Ik had hem een wijze raad kunnen
geven: "doe als Gandhi. Hij had de
Chevrole4 moeten weigeren en naai
Hollandia gaan lopen. Als dit dan nog
uitgewerkt had dat hij de leden van
zijn ambtenaren — stam meedekreger
had, dan was er een belangrijke bespa-
ring voor het land gekomen. En daar-
mee — misschien — meer geweldloos
begrip voor de waarde van dit land en
achting voor de stille enthousiaste wer-
kers die diep in de bush, beladen mie*
een een zak vol idealen, de zaak van
Nederland en Nieuw — met
voorbijzien van IK — dienen.

Bij nieuwe Gursus-jaar b ijz. H.D.S. percentage onbevoegde
leerkrachten mogelijk lager dan in Nederland

De HBS diploma's A en B van de
Bijzondere HBS te Hollandia worder

lijkges4eld met de overeenkomstige ge-
tuigschriften die op de Nederlandse
Hoge Burger Scholen gedurende deze

In kringen van Culturele Zaken in Ne-
derlands Nieuw Guinea en bij het be-
stuur van de Stichting Bijzondere HBS

dit besluit, dat een
mijlpaal betekent in de geschiedenis var
deze school, me' grote voldoening ont-
vangen. Ook voor de leeringen van de-
ze HBS en de ouders van de leerlingen
is deze mededeling een prettige tijding
He 4 gelijkstellen van de getuigschrifter
van de HB^ te Hol! dia met die var
de Nederlandse Hogere Burger Scholen
vormde al jaren een probleem.

:de beze44ing met een v ,Uoende

aantal bevoegde leraren, ook voor de
toekomst, nog nie4 genoegzaam kan vvot
den gegarandeerd blééf dé mogelijkheid
om he 4 eindexamen te doen erkermer
problematisch. Gelukkig is hierin gedu-
rende het afgelopen jaar verbeterinf
gekomen. Zo besten 4 de verwachting da'
voor het nieuwe cursusjaar tW ee be-
voegde leerkrachten uit Node: land vooi
de handelsvakken en voor het vak aard-
rijkskunde kunnen worden aange-
trokken.
Indien dit geluk 4 zal he 4 precentage on-
bevoegde leerkrachten voor deze HBS
waarschijnlijk lager zijn dan he 4 gemid-
delde bij de Nederlandse middelbare
scholen. Voor de minister was di 4 allef
aanleiding om de getuigschriften vooi
de HBS in Hollandia te erkennen.

He 4 is voor4s de bedoeling dat spoe-
dig de middelbaar onderwijs- en sub-

sidieordonnan4ie to4 stend zal komen.
In deze ordonnan4ie worden de vorrr
voor middelbaar onderwijs en de voor-
waarden voor subsidiëring geregeld.
Intassen wordt me 4 veel voortvarend-
heid gewerk4 aan de uitvoering van de
plannen voor de bouw van een nieuwe
school ter vervanging van de primitie-
ve leslokalen waarin tot 0p heden Ie;
wordt gegeven aan de leerlingen var
deze HBS.
De eerste steenlegging hiervan had op
12 april plaats.
Het gereedkomen van het moderne HBS
gebouw in de nabije toekomst zal ten-
slotte een fraaie afronding betekenen
van het reeds door bovengei
S 4ichting bereikte resultaat.

Opinie-ondetsoi-k in
AnES«r. ower* F£.N. Guinea
Het jn Melbourne verschijnende Au-

stralische blad "The Herald" van 3-'3-'6C
meldt:

Een Gallup opinie onderzoek heeft
uitgewezen dat er weinig steun is voor
het Indonesische verlangen om Wes'
Nieuw-Guinea over te nemen.

Het onderzeek werd door geheel Au-
stralië gehouden juist voordat Chroest-
sjev bekend maakt land Indo-
nesie's'claim op Nederlands Nieuw-
Guinea ondersteunde.

Aan de mensen werd eenvoudig ver-
teld dat he'L onderzoek West Nieuw-
Guinea betrof dat 0p he 4 ogenblik door
de Nederlanders werd bestuurd en dooi
de Indonesiërs opgeëist.

Daarna werd hun gevraagd: Wie
vindt u dat West Nieuw-Guinea moe 1

besturen: de Nederlanders, de Indone-
siërs, de Ver. Naties, Australië of een
ander land?

De uitkomsten van het onderzoek vol-
gen hieronder.

Hieruit is te zien dat de opinie onge-
-.-erdeeld tassen Neder-

alië en de Ver. Naties
Australië 25»/
United Nations 23/"
Neder: *»''
Indonesië °''
£Rdere,nrP 23»/,'
Geen idee .

Ook de stemmen in de socialistische
kringen als aparte groep gaven een an'
Soofd met ongeveer dezelfde uitslag
ai^ boven. ,

GLASs "Wa1 vind jij van de a.s. reis
van de Karel Doorman?"
FLES: "De mannen van de Doorniar
zullen mij wel weer "door' maar"
nodig hebben!"

EVANGELISCHCHRISTELIJKE
GEMEENTE

HOLLANDIA (aanvullend bericht):

ie PAASDAG. *iL lnskapel 8.30 uur Ds. J. Drost.SSei 9.45 uur Ds. A. Rigters,
De andere reeds aangekondigde dien-

sten blijven ongewijzigd.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
ONS VERVOLGVERHAAL

GEVAARLIJK SPEL

Korte inhcud:
De famiiie Verbrug, me 4 Peter, Torn

en Spjriet gaan emi,?eren naar Nieuw-
Zeeland. Ze ontdekken, dat hun oom Ka
rel in Nieuw Zeeland is overleden.
Hij was van plan zijn daar verdiende
kapïtaal mee te geven aan een vriend
de manke Rooie, die het naar zijn ou-
ders zou brengen.
In Christehurch maken de kinderen
Verburg kennis me 4 Erik, een jongen
ui 4 Wellington.

Da volgende morgen zijn ze allemaal
al vroeg op. De zon liet ook geen ver-
stek gaan, zodat de intacht in Welling-
ten ech4 ie4s feestelijks had.
"Wa4 is het hier toch mooi .... ver-
zuchtte zelfs Spriet, die anders nooit ze
gauw ergens van onder de indruk kom 4
"we zullen ons hier best thuis voelen".
Daar waren de anderen het roerend
mee eens. Inderdaad werd het een ver-
moeiende dag voor de familie Verburg
Schoonmaken, verven, inkopen doen .
Vooral dat laatste gaf nogal wat strub-
belingen. Spriet doorspekte haar engels
met zoveel hollandse woorden, dat de
winkelier met een wenkbrauw omhoog
haar maar wa 4 in handen duwde.
Sprie4 gaf '4 dan maar weer terug en
deed '4 gebaar na. Ze moes 4 nl. 'n borstel
hebben. De winkelier begreep het, maar
kwam even later met een strijkijzer
aangewandeld . . . Di 4 nam natuurlijk
allemaal veel tijd, maar al met al za-
ten ze binnen een week in een gezellig
huisje in een van de buitenwijken van
Wellington. Island Ba.. ledereen had
het z0 druk gehad, dat de geschiedenis
Manke Rooie helemaal op de achter-
grond geschoven was. Totdat Spriet een?
op een avond met een lege maag in bed
lag. "Ik zou eigenlijk best z in hebben ir
een lekker hompje kaas," dacht ze bij
zich zelf. Meteen wipte zij haar bed uit
en liep zachtjes op haar tenen naar de
keuken. Toen ze voorbij de deur van de
huiskamer ging hoorde ze opeens het
woord "Karel" en meteen schoot haar de
hele vreemde geschiedenis weer door de
gees4. Ze legde haar oor te luisteren, -
o, als ze nu maar niet opeens de kamer
uitkwamen! - Maar nee, ze hoorde va-
der aan moeder vertellen da4 hij infor-
maties had ingewonnen over Karel en
dat hij nu wis 4 in welk ziekenhuis hij
had gelegen.
Daar kunnen wij horen waar hij begra-

ven is, dan kan ik zijn graf eens gaan
opzoeken" zei moeder, "die arme jonger
wat moet hij eenzaam geweest zijn in
dit vreemde land". Nou, nou, zo heel erg
was het nu ook weer niet. Je moe 4 niet
vergeten, dat hij zich in Holland ook
niet op zijn plaats voelde en hij schijn'
hier aardig geboerd te hebben. Hij moe*
ergens in de buurt van .. . een prach-
tige schapenfokkerij gehad hebben, wa:
er overigens gebeurd is me 4 zijn farm
dat mag Joos4 weten. Sprie4 hoorde eer
stoel verschuiven en liep zo vlug als ze
kon haar kamertje weer in en deed hee'
voorzichtig de deur achter zich dicht.
Net op 4ijd want ze hoorde nu moeder
naar de keuken lopen." Ach, nu heb ik
mijn hompje kaas vergeten.
Morgen bij he 4 ontbij4 maar eer. extra
stakje nemen . . zoa vader niets van
he 4 bestaan van Manke Rooie afweten
of zou hij . . . maar voordat zij de
gedachte kon afmaken was ze al in die-
pe rust.

(Wordt vervolgd)

PAAS DRUKTE

Het is Pasen en de Paashaas
Heef 4 weer flink zijn bes 4 gedaan
Hij heef 4 alle wi44e ei4jes
Een feestelijk jurkje aangedaan.
EEN is er blauw, EEN is er rood,
EEN is er groen als gras.
EEN is er paars, EEN is er roz'
EEN bleef er wi4 als was
Dat is de week voor de Paas
Heel s4ille4jes gebeurd
En de kleine kinderen haa?
Hebben er ook een paar gekleurd

PÜZ*ZLE

De eerste letters van oord
Vormen iets wat je nu vaak hoor1.
.... Nodig voor versieren van de

Paaseie**».... Een geliefde kleur.... We zoeken met onze ....
wijd open.... Wa4 is het .... om Paasei-

eren te zoeker.... Dat houdt bij het zoeken he
hooft.... De eierdop is ervan gemaakt.... We vieren he4 binnenkort.... Voor een .... en een ei..... Een ander woord voor lekkei

eter.... Dat zoeken we..... Zoek niet me4 je ... .
"snau 'p 'uannuis 'jodde '^saojfseed
"3ïïb>i 's?! 'Mnsi 'usSo 'pooj 'JJ3A
! :ONISS01«IO

ONS VERVOLGVERHAAL VOOR DE
KLEINTJES

HET ARABIERTJE

Aleppo had he4 pisteol en de pateonen
al4ijd bij zich en de s4rooien hoed op
zijn hoofd. Van de witte mannenkleren
had hij heel handig een buis en een
lange broek gemaakt. Om zijn buisje
droeg hij een brede gekleurde riem en
een bandelier me 4 pateonen om zijn
schouder. Hij zag er cch4 krijgshaftig
ui 4!

He4 koffertje droeg hij ook altijd bij
zich, want hij was bang voor wilde
Bedouinen, die hem konden overvallen
en kwaad doen.

Maar s'avonds als he 4 donker werc
en de zon was onder gegaan, begon hij

"7 hui naar zijn Vader en Moe-
£, Wat zouden ze toch ongerust over
tL 7i n en denken dat hij verong .-
B was'eT zijn vriendjes, die gewoon

naar school gingen. Zou hu ze nog oor4

teruë zien? O, hij moes 4 hier weg maai

hoe kon hij dat op zijn eentje?
Treurig wikkelde hij zich dan m zijr

deken en ging tegen de warme kamelen
ruggen liggen om te slapen.

OD een avond, dat Aleppo, in zijn

deken gewikkeld, in het warme zand

naar de sterren lag te kijken zag hij

■eens een vuurgloed boven de zand-
van de woestijn.

"«Wa4 zou dat zijn?" dach4 hij en me-
teen sprong hij op om te zien wa4 of
die vuurgloed betekende.

Hi weke Simra. he4 kameel4^ en

wee" opgewonden naar de flikkerende

' plek in de verte.
Simra stend traag op, wan4 hij had

juis4 liggen slapen, en van he4 gerucht

dat Ze maakten werd ook de kleufe
Doka wakker.

Deze was erg nieuwsgierig ui4gevaller

en liet zich pardoes uit de boom rollen
precies op de bult Van Simra.

_
P Onderwijl had Aleppo zijn pistool
gegrepen en beduidde Simra, dat hij

od zijn rug wou zitten.
De oude kamelen werden ook wakkei

"Wat is er hier te doen?" riepen zij.
"Mensen, misschien zijn het wel rovers
maar ik wil tech zien wat daar te doen
is" zei hij.

De oude kamelen knikten met de kop

en keken elkaar aan. Natuurlijk. Aleppc

was een mensenkind en die willen im-

mers alles weten en onderzoeken.
"Pas maar op, Aleppo" zei de Moedei

kameel en de Vader voegde er aan toe

"Misschien zijn het zwervende
nenstemmen en die hebben met veel
goeds in de zin." ~° (Word4 vervolgd

regen inlevering van 75 wffckeis
FaC snoeprollen bij de N.V. Pacfic
import Mij. é(én "Volkeren Aflas"
cadeau. ____—————



Radioprogramma
ZONDAG 17 APRIL 1

(Eerste Paasdag).
"9.000 uur: Pro
uur: Zondagochtendklanken, a Glenn
Miller e.z. orkest, b. Ray Colignon, ham-
mondorgel. 10.00 uur: Leopold Simoneau
tenor, zingt opera-arias. 1018 uur: Pianc
recital door Hans Henkemans. Werken
van Debussl. 10.30 uur: Pasen in Neder-
land: een impressie van er door die-
van der Steen. 11.00 uur: Symfonie ni
5 in e, kl.t. op 6 u (Tsjaikofski) Ber-
lijns Philharmonisch Orkest 0.1.v. Fe-
rene E*ricsay. 11.45 uur: Het piano-duo
De Raaf-Schutte zing 4. 11.48 uur: Cl.iff

iphone, 12.00 '■■!,■. "'ek
Promenadeconcert door het Promenade-
orkest 0.1.v. Hugo de Groo4. 1224 uur

Priegel4je (slot). 12.36 uur
Jules de Corte zing 4 en speel 4 eigen
liedjes. Fr; k Pourcel e.z. or-

-13.00 uur: Nieuws. 13.10 uur: Bole-
ro's queridos door he 4 Trio Los Panchos

Bakker ez. orkest. 14.00
uur: Klok. 18.30 uur: Pr< i-over-
zieh4. 18.33 uur: Pro 4. Kerkdiens4 ui4
Hollandia-Binnen. 19.30 uur: Concert op
8 no 12 in D gr.t. van Guiseppe Torolli.l
19.41 uur: Morristen Orpheus Mannen-

i.l.v. Ivor E. Sims. 20.00 uur: Klok
herhaling nieuws, weerberich4.
20.12 uur: De zaaiers 0.1.v. Jos Cleber.
20.32 uur: De Nederlandse Kroniek.
20.47 uur: Rite Paul er BulW Buhlar

-e 4 div. erosembles. 21.10 uur: He*
'en van Süzanna en. José ir Ne-
id. door Con Nicolai. 21.22 uur

Nieuwe Nederlandse Pla4en: door Ber 1

;amp. 21.38 uur: Onder Ons: Ca-
bare4 programma me 4 Truus Koopmans
uur: Harprecitel door Hendrik Pose.
Muziek van Handel. 22.03 uur: p

ssieken door he4 P il-harmoriscb
Rens van Dor 4h en Cas Oos4hoek. 21.53
Symfonie-Orkes4 van New Vork 0.1.v

Kostelane 4_ 22.30 uur: Sugar
Tango's: Clyde Mc Coy

4rompet e.z. orkest en Les Baxter e.z
1 ?_OO uur: STLtTTTTNC.

lANDAG 18 APRIL 1"
(Tweede Paasdag)
09.00 uur: Prosramm'a -overp.ich*. 09.03
uur: Muziek i.d. ochtend (gev G. "i
pi.) 10.00 uur- Gershwin Concert- a. \n
American in Parijs-Dhilh.Symfonie Or-
kest van New Vork 0.1.v. Ar4hur Rod-
zinski: b. Concer4 voor piano en orkes4

in F. gr.4. Solis4: Leonard Penna-io. pi-
ano Pm-burgh Symf. Orkes4 0.1.v, Wil-
liam Steinbeva. 10.47 uur: Muziek ui4
Nederland-Kinderliedjes van Annie M
G. : ./:hmid4. 11.00 uur: "Droom is he4

Leven": droommelodieën door Jacgues
Ghestem. Viool, en Raoul Cola, piano
11.32 uur: Zang en dans ui 4 Oo=4 Europa
12.00 uur: Klok: Swee4 Sixteen 0.1.v
Lex Karsemeyer. 12.20 uur: Klassieken
wi4 Dixieland: Orkes4 Pee Wee Hun 4.
12.48 uur: Benjam'ino Gigli, tenor. 13.00
uur Nieuws. 13.10 uur: You can'4 run
away from i 4: een paar liedjes uit de gr
lijknamige film door o.a, June Allisor
en Jack Lemmon. 13.22 uur: Mantevani
e.z. orkes4. 14.00 uur: Slui4ing.
20.00 uur: Klok, nieuws, weerberich4.
20.12 uur: Hoogtepunten uit de opere44e
Boccaccio (Frans van Suppél) (Solisten
koor en orkes4 van de Weense Steats
Opera 0.1.v. Anton Paulik. 21.07 uur
Boekbespreking door J.W. Hofs4ra.
21.18 uur: Dansmuziek door Charlie
Spivak e.z. orkes4. 21.40 uur:L,iefdeslied-
j'es ui 4 lerland door Mary O'Hara.
22.00 uur: Dansorkes4 van Klaas var
Beeck me 4 zang van Nelly Wijsbok en
Jan van der Mos4. 22.31 uur: Antonio
en zijn Spaanse Dansers. 23.00uur
SLUITING.
N.B. De programma's "Na de douche"
(06.30 u — 07.30) en "Muziek in de och-
tend" (10.00 u — 11.00 u) ongewijzigd.

Gelukwensen voor de
nieuwe Prins

Ui4 alle delen van de wereld stromen
gelukwensen binnen in een vlaggend
Brussel waar gistermorgen prinses Pa-
ola echtgenote va
zoon ter wereld heeft gebrach4.

He4 prinsje heef 4 vier nai
lips, Leopold, Loi
voorlopig ".orden gedoopt 0p
teel Belvedère. De officiële do
tigheid heef 4 pas plaa4s over enkel*
maanden. De jonge prins is 4weede in
de lijn van opvolging voor de Belgische

troon.

Filmprogramma
REK verteon4 heden 16-4 voor he 4 laa4s<
de sublieme film:
"BLONDJES") GENIEIEN DE VOOR-

.KEUR"
me 4 Jane Russel en Marilyn Monros.
Pit4ig, Aan4rekkclijk, Dynamisch er
Spec4aculaire. Eens toneel, nu film.
Heden voor het iaa4st in REK
Zondag en Maandag 18-4 in REK de
Maleise film:

"PERTAROHAN"
Een maleise ae4ie-film.
Binnenkort in REK do sublieme film

"THE IRON MISTRESS"
(DUEL IN DE N

me 4 Allan Ladd.

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

verteont heden 16-4 en morgen 17-4
Burt Lancaster, Dianne Foster en Di-
ana Lynn in de Top Western:

"THE KENTUCKIAN"
Bur4 Lancaster als; jager, avonturier er
"frontsoldaat en één der grond!egaers
van he 4 nieuwe Amerika. In Cinema-
scope en Technicolor.

FILMBEDRIJF "ORIËNT"
verteon4 zondag 17-9 matinee:

"20 MILLION MILES TO EARTH"
Aanvang 10.15 uur v.m. Enteee f 1,—
f;p.

Holl.-Binnen beden: "ALEXANDER
THE GREAT"
Sen4ani heden: "MURDER REPORTED"
met Paul Carpenter.
Haven maandag 18-4 en dinsdag 19-4
"MURDER REPORTED" Een zeer spar?
nende detec4ive film me 4 Melissa feteib-
ling en Paul Carpenter.

Bij beslui 4 no. 18/1960 ddo. 8 april
is door de Residen4 van Hollandia vast-
gesteld het stadsplan voor bet M.8.--terrein en hc4 eer. e gedcalte van de
Oranjelaan en omgeving te KoHandia

Aanvragen op kavels grond in dezeWijken kunnen ten H.P.B. kantere wor-den ingediend, alwaar de bSj di 4 besluitbehorende kaart ter inzage Mg 4.

He 4 Hoofd van Plaatselijk Besteur

Moss heeft gevaarlijk
gereden

Brftge- ireur Sterling Mor- voor een jaar
zijn rijbevoegdheid onte-omen,

arlijk
s va'heen internationale wedsteijdvergunningkan hij blijven deelnemen aan auto-races.

O. Duitse boeren naar
Canada?

Canr-da <- - v t Duits] id plegen
overleg over emigratie van boeren naaiCanada. De bedoeling is 4ot 'n regelingte komen waarbij uit Ocs4dui4Slandnaar he 4 westen gevluchte boeren naarCanada kunnen gaan.

Afre-Aziatische! ccsnfer.
te Pinay ses?oten

Me 4 he 4 aannemen van een serie re-
soluties is gisteren de Afrikaans-Azia-
tische solidariteitsconferentie in Pinay
gesloten.

In een van de resoluties wordt scherp
stelling genomen tegen de Zuidafrikaan
se apartheidspolitiek. De deelnemer-
aan de conferentie willen bij de Ver.Naties aandringen op he 4 4reffen vaneconomische sancties. Zij willen verderde wereldopinie bewegen tot een cam-
pagne voor totale isola4ie van Zuid-
Afrika. In een resolutie over Algerije
vvord4 de Franse po!i4iek in di* gebied
veroordeeld. De Afrikaanse en Aziati-
sche landen word 4 gevraagd om - voor
tover dit nog nie! is gebeurd - de re
gering van Ferha4 Abbas te erkennen

De vijf4ig deelnemende landen spre-
ken zich verder ui 4 voor een 4weede

Bandoengconferen4ie. Aan de orde zou-
den daar moeten komen de oprichting
van een genreensdh'appelijk Afrikaans
Aziatische bevrijdingsfront. De <-s4elling van een vrijwilligerscorps da4
voor hun vrijheid den 4e
hulp moet komen en de instelling van
een anti-imperialistisch solidari4!_4s-
fron4.

Premier Nash in
Panijs

De Nieuw Zeelandse premier Waltei
Nash is in Parijs aangekomen. Hij za]
er drie dagan verblijven. Gisteren zou
hij een onderhoud hebben me 4pre6iden4
De Gaulle en premier Debre.

Postpakkettendienst
tussen belde delen van
Nieuw Guinea
In het kader van de samenwerking

4us»en het Australische en he4 Neder-
landse deel van Nieuw Guinea word 4
met ingang van 1 april IÖSO de pos£-
pakkettendiens4 opengesteld tessen bei-
de gebiedsdelen. De postpake44en, die
hel maximum gewicht van 5 kg. rr'ie 4
mogen overschrijden, zullen zowel per
zee- als per tech4pe.st verzonden kunnen
worden.
Reeds eerder was van beide zijden de
wens uitgesproken om tet een dergelijke
overeenkomst te komen mede me 4 he4
oog op de samenwerking tussen he 1 Ne-
derlandse en het Australische deel van
het eiland Nieuw Guinea. Aangezien
Australië niet is toegetreden tot de In-
ternationale Postpakket 4' povereenkomst
is tessètt beide hinden in 1953 een bij-
zondere overeenkomst gesloten die ech-
ter alleen geldig is voor de beide moe-
derlanden.

Aan een aanvulling op deze overeen-
komst wordt op di4 moment gewerkt-
deze verkeer 4 reeds in een slo4£ase.
Vooruitlopend op deze ui4breiding van
de bestaande Pos4pake44en-overeen-
koms4 en na verkregen teestemming var
ds Gouverneur hebben de onlangs ge-
houden besprekingen tessen de directeur
van Verkeer en Energie van Nederlands
Nieuw Guinea en de directer of Post?
and Telegraphs van TPNG te 4 boven-
genoemd resultea 4 geleid.
Zoals bekend bestean tussen Austra-
lisch- en Nederlands Nieuw Guinea dt
volgende regelmatige verbindingen:
LUCHTPOST:
Hollandia—Lae v.v. wekelijkse verbin-
ding per Kroonduif en per Quantes.
ZEEPOST:
Hollandia—Lae v.v. een driewekelijkse
verbinding me4 de "Arfak".

I /T^ÏSS/?s> 7\ Tfe^ïïlMlïlI\IHÊ> Ceen product van N.V. Organon OöS I
VS»y ;f^\S^lZs& \t\-\i Hv] 11 livl lE, Geïmporteerd door N.V. Paclfi-. Import Mij} |

r
Mét middel tegen Griep en Verkoudheidsziekten

I.v.m. een diens4reis vervallen de
.uren van H. Neeb, internist, var

13 ta 26 april 1060.

Te koop: "Frigidaire" 320 1., keuken-
uitze4. serviesgoed, schrijfbureau, kin-
derbed, leeslamp enz. W.H Eendebak,
v.d. Sandehtan. n0.1360
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