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Nog steeds massa-ar-
restaties in Z.Afrika

In Zuid Afrika zijn die massa arres-
taties nog nie4 afgelopen.
Volgens rapporton zijn in Johannesburg
Kaaps4ad en Oos4 Londen gebieden
woensdag opnieuw 800 arresteties ver-
richt. Vele van de Afrikanen worden
beschuldigd van overtreding van de pas
semve' en illegaal verblijf in he, gebied

rslaggever hebben ver-
schillende correspondenten in Zuid
Afrika in hun ' I non aan hun
bureaus 01 van rio autoriteiten
veranderingen in hun berkihton moe'en

entten T" telegraaf verslaggevers
werd verteld da1 hun telegrammen nie4
konden worden verstuurd tenzij zij de
namen van mensen die zii beweerden
te ziin gedetineerd uit cte telegrammen
weglieten.

De waarnemend ministor van Buiien-
landse Zak*"". Sir Gr-rfiVd Barwick r-ei
p-jcto*">n in hot Aus4ralische Huis van
Afgevaardigden da 4 hel probleem van
Zuid Afrika eon diep rrtenselijk pro-
bleem was. Men moe 4 zich tdunnen her-
innoren zo ze' hij da* zij aan beide zij-
den zullen blijven staan.
Sir Oarfteld zei da+ h^4 rrr-oh 1 e°*ri in

are.---- een s;i' on dtotomatiek
moes'- worden genezen, speciaal door
hen die- zich el-, vrienden van Zuid
Afrika beschouwen.
Indien er enige waarde lae in h<
bond d°r na4ies van he 4Britse Gemene-
bes4 betokende dat or in tiiden als deze

te Je-i-'r-n -een he 4 Ge^-nenebes4 ge-

en worden: laton wij er
■nie4 to i uid over nraten.
Hij zei dat de regering van Zuid Afrika
uit 7ïoK^e-lv*3 een deseo'-'eteris generaal
ven de ver. Na4ies he* verzoek 'Had ge-
daan om een bezoek aan he4 land 1e

niet gebleken,- aldus Sir
■"to da4 de <-og"-riee; 'on koste van

alles verkeerd w-i] doen. He 4 lijkt er
meer op dat $e Afrika
ring voor een geweldig probleem
de4 ten kosto van alles moe' wordep op-
gelost. Later nam be 4 parlement een

Zuid Afrika waarin
de hoop tot uitdrukking word gebracht
rle-t de verschillen in da 4 land zullen
worden opgelost door ordoliike, en
rechtvaardige maatregelen die ten goe-

en aan alle bevolkings-

Hare Majesteit Koningin Juliana, die morgen haar Lic vpi JW——»
viert. Alle geschillen die Haar volk inzijn politieke schakeringen gescheiden
houden vallen weg op 'n dag als deze,waarop al haar onderdanen zich in gro-
te vreugde en dankbaarheid om Haar traon scharen.

Moge Koningin Juliana nog vele jaren voor het Nederlandse rijk gespaard
blijven.

Vice-President van z.Korea met gehele gezin omgekomen
In Seoul is gisteren de bij ds jonrtse verkiezingen gekozei ■ >ide«4

Lic Kie Pocng met zijn hele gezin omgekomen door wa 4 de pol
te zijn zelfmoord.

De commandant in Seoul deelde mede dat de tweede luitenant Kang Suk zijn
beide ouders en zijn jongere broer doodschoot en toen de h<
sloeg.
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Staat van toeleg in
Turkije

De stoat van beleg is in drie Turkse
stettoi afgekondigd na hef4ige demon-
straties van duizenden stjudenton.

V«!fstodenten werden gedood en tol
w, ' e'udert n en politiemannen ge-
v:o i in gevechten rond de Is.anboel
UneersiteU. De politie moes4 oiri de
dernons4ratie3 op 4e doen breken 4raan-Tebruücon. Zij openden het vuur

4oen de studenten hen begonnen

De^mSanten eiston het aftreden
van oT Turkse premier, Menderes die
in verband me 4 de toes4and een confe-
reJto in T-^eran beef 4 laten voorbii-

SaSe' oorzaak van de demonstra4ies ligt

in de v" 'ÜdertoS ui 4 he4 parlement

van de leider der oppositie part,, en
ty^alf leden van zijn par4i].E hadden zich tegen de aanname
v,Teen v-4 welke parlementaire com-
missies censorbevoegdheid t.a.v. de pers
Shton gaf, verze*. De wet werd aan
genomen.

zichheen
«_ .^;f-,imsp regering bevindt zich

/'’. , de New Yorkse boyco4
hl Bgvptische schto "Cleopatra"

■Tt Milkt ui 4 een verklaring van he4

"ten, van Buitenlandse Zaken. De
«ring kan het posten door de haven-

gelden ech+er niet verbieden, doch
*fe* haar buitenlandse betrekkineen er
door vev-' ■■'"<?■ aldus de
«tAlartog '-■" leiden tot maatregelen

b*uto>^
Vlse 5 won-- Kr word 4 op gewe-on dat

Sfrntolton si-henen onder Amerikaanse
"i-K «freg«W Middelland-e Zee-hav^«s

J,;; -'-e schepen verschij-
"?„ .jjjchts een keer ner maand in Ame-

-ce havens. De New Vorkse boycot
"avolging «ekresren mC^da.EaW-arbellers to Monteeal hebbe^ sto-

feMffi oston ■■■>—"* bf he
-. ,f Absalon",

VraWccbp vakverbond in Cn
remaqkt da 4 ..nu ook

Canadese schepen zullen worden ge-

"boycot in do Egyptische havens.
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Demografisch onderzoek in
Nederlands Nieuw-Guinea

BASISKAMP

Het tijdelijke basiskamp voor dit on-
derzoek lig 4 aan de noordkusit van he 4
eiland Soepiori dat sledhts dooit Jéen
smalle zeestraat van he4 eiland Biak
is gescheiden. In de nabijheid van het
zes4ig inwoners tollende dorpje Warka-
man zijn op een gehuurd voetbalveld
dich4 bij zee een tiental tenten opgeze4
die bij nadering de indruk geven van
een militair kampemen4. In he4 midden
waait hoog aan een vlaggemast de Ne-
derlandse driekleur, terwijl in de direc
te omgeving hiervan twee grote tenten
— die dienst doen als eetoerblijf en
voor opslagplaats van voorraden — 't
cen4mm van he4 kamp vormen. Hier
omheen zijn gegroepeerd de werk- en
slaaptonton alle voorzien van muskie
tengaas.

Een keuken, wastenten en een van
atep opgetrokken huisje waarin des
avonds een aggregaat zorgt voor dp
elektriciteits-voorzietning van he4 kamp
completeren het geheel.

Tegen he 4 decor van hoge klapperbo-
men s4raal4 het bivak een rust ui 4 die
alleen word 4 verstoord door he 4 geluid
ïtm do ver verwijderde hranding en
het1, gekrijs van vogels in heit hos. Bij
naeJer'e kennismaking blijk"4 cïai4 deze
rus 4 schijn is. In de door de tronenzon
smoo^heet gestoofde 'onton worden in
een soms biina ondraa<düke tempera-
tuur werkuren fremaak4 dto vaak ver
vitoaan boven de normale 7-urtoe werk
dag bij het' gouvernement.

STRUCTUUR ONDERZOEK.
Om he1 doel van di4 onderzoek vas4

to stollen is he nie4 voldoende te vol-
staan met de vertaling van het woord
"demografie" da 4 volgens Van Dale's
grooti woordenboek "beschrijving van
volkeren in sociaal en poli4iek opzich4"
betoken4. Het onderzoek dat door de
heer Gemmink word 4 uitgevoerd val 4
in twee elementen uitoen: he 4 vormen
van een s4ructuurbeeld van de bevol-
king! en he4 vas 4leggen van een burger
lijke stond.

Het, structuuronderzoek omvat oi.a.
he4 vaststellen van het aantal en de
verhoi'dingen van de geslachten onder
de bevolking, de verdeling in ruimto
naar woon- en geboorteplaats bij de
bevolking, de leeftijdsopbouw naar ge
slacht, de familie samenstollins, de ge-
zindto (kerk, religie), de geboorte-om
vang, de kinder- en zuigelingensterfte
de groei- en sterfte in cijfers. Door
verwerking van de resulteton van dit
onderzoek kan men voor de eerste 10
tot 14 jaar de ontwikkeling vfcn de
loop der bevolking volgen. Dit is uit«r
aard van groot belang voor de opstol
ling van plannen die verband houdten
me»t onderwijs, volksgezondheid, land
bouw en industrie ten behoeve van de
inheemse bevolking. Aan de hand van
deze cijfers kunnen vragen worden be
antwoord als: "Wat is de invloed van
de Westeuropese ingreep op de bevol
)-"'-<* van d;t land on medisch terrein?"
"Hoe t"-oot is d" vruchtbaarheid! van
de bevolking en hoe verloopt dé natuur
Jiike groei in verband me 4plannen voor
hel ond<"*wiis?" To4 op dl 4 ogenblik
is ov»r di 4 altos noi? weinig bekend en
moes 4 men plannen baseren op te hooi
en te Pra" verstrekto gegeven* van be
.«toursambtonaren e.'d. In betrekWelijk
korte t'id moet nu *"" df»-ip tev^to fV\r
den vex>rzien door middel van di 4 onder
zoek.

PURGERIJJKE STAND
Het tweede element Van he 4 demo-

grafisch onderzoek vorm* het verkrij-
gen van een burgerlijke stend. In een
land als Nederland is een dergelijke
registratie een bekend begrip: voor Ne
derlands Nieuw Guinea ia di* geheel
nieuw. Deze registratie heeft betrekking
op geboorte en sterfte.

Hiervoor zal nodig zijn invoering van
openbare irogidters van geboorten) «n
overlijden, uitgifte van geboorte-bewij
zen en periodieke verwerking van ge-
boorte- en sterfte cijfen tot statistie-
ken.

UITVOERING
Het demografisch onderzoek wordf

bekos'igd door he 4 ontwikkelingsfonds
voor landen en gebieden overzee van de
Europose Economische Gemeenschap
(EEG). De commissie van de EEG heef4
onlangs di 4 project waarvoor een be-
drac vrm <.'. | .487.000 batdthikbaa^ is
gestold, goedgekeurd. Dit bedrag is vol
fo-v do heer Gemmink toereikend tot
eind 1983.

O-e he 4 moment is op het eiland Biak
ongeveer de helft Van de bevolking

geregistreerd en is reeds een betrouw-
baar inzich4 verkregen in de bevokings
structuur.

In september 1959 is de heer Gem-
mink begonnen me' he 4 onderzoek van
Noord Biak bij Warsa. Vervolgens
werd he4 bivak verplaatst naar War-
kamnam waarna waarschijnlijk nog de
ze maand de basis zal verhuizen naar
Bosnik voor opname van de res4 van
het eiland. Voor de uitvoering van di1
demografisch onderzoek heeft de heer
Gemmink de beschikking over 10 veld
teams die elk bestaan uit een Europese
veldassiston4 me 4 een inheemse oppas-
ser en een inheemse informan4. Deze
■beajms, dUe hufei gegevens (regelmatig
door zenden naar het basiskamp voor
verdere verwerking, bivakkeren vaak
weken in een bepaald dorp waar zij
momenteel 20 mensen per dag een soort
"sociaal intorview" afnemen.
Me 4 behulp van de informan4 — mees
tol een vooraanstoande bewoner uit het
to ondervragen dorp — wordt aan alle
bewoners vragen gesteld waaruit- een
beeld onstoat van de familie verhou-
dingen. Terwijl het structuur-onder
zoek een gebeurtenis is die een keer
word 4 uiteevoerd, moe 4 een burgerlijke
stand een blijvende registratie zijn, aan
gezien di 4 anders geen waarde heeft.

Het is de bedoeling da* in de toe-
komst voor het bijhouden van een bur
gerlijke stond "dorpsregistrators" zul-
len worden aangetrokken om me' de
blijvende adminisitMa-tjie in de dorps-
gemeenschappen to worden belas 4. Dit
is bovendien een van de redenen ge
weesfc waarom me' dit ondjerjzoek in
Bink is begonnen, aangezien de ont-
wikkeling op dit eiland he 4 meest is
gevorderd.
CONTACT MET DE BEVOLKING

De veldassistenton hebben voor dit

werk een opleiding gehad aan he4 In-
stituut voor de Tropen to Amsterdam
en een speciale dursus van de heer
Gemmink in U4rech 4 gevolgd. "Zij
moeton eigenlijk he4 bekende schaap
me* de 5 poten zijn. Niet alleen moeton
ze zin voor avontuur hebben, maar ook
een aangeboren gevoel voor nauwkeu-
righeid om di 4 werk to kunnen uitooe
ren. Deze beide eigenschappen treft men
maiar zelden verenigd bij een mens"
was het oordeel van de heer Gemmink
die veel ervaring heef - opgedaan bij
een soort gelijk onderzoek in Suriname.

Over het contoc4 me 4 de bevolking
was hij zeer tovreden. "In he 4 begin
tonen ze zich nog al eens torughoudend,
maar als blijkt da 4 wij me 4 de besto
bedoelingen komen is het hek al gauw
van de dam. Je kvn4 overigens bij eon
eersto contoert aan hun reacties zien
da 4 ze he 4 vreemd vinden dat blanken
zich interesseren voor hun familie-aan
gelegenheden. Meer he4 is nu eenmaal
ook weer zo, da 4 men door dergelijke
vragen bij vrijwel ieder mens al gauw
een sfeer van vertrouwen scheo4. Zeer
verbaasd zijn ze vaak indien ze berner
ken da 4 we bv. alles weten van fami-
lie lerlen in andere dorpen die juist
door ons zijn bezoch4."
ZWARE OPGAVE

In het basiskamp heeft de heer Gem-
mink de beschikking over een assistente
en twee dames voor de administra4ieve
verwerking van alle gegevens. De werk
zaamheden op zichzelf zijn nie4 moei-
lijk en liggen geheel op het admini-
stratieve vlak, maar in dit land spelen
nog andere factoren teen belangrijke
rol, dtf't hef werk aanzienlijk moei-
lijker maken en voor enkelen zelfs een
te zware opgave zijn. Men moet niet
alleen goed gestemd zijn tegen he 4kli
maat maar ook tegen de eenzaamheid.
Vooral deze laatste factor is van grote
betekenis. ledere dag in he 4 basiskamp
is prak4isch zonder afwisseling en zon
der vertier.

De heer Gemmink heeft dkn\ ook
4wee van zijn veldassistenten tijdelijk

in het basiskamp moeten plaatsen om
het gebrek aan werkkrachten, dat is
ontstaan door het uitvallen van enige
vrouwelijke administratieve krachifVen
op te vangen. Overigens is hij in di4
kamp ook "manusje van alles" zoals
hij het zelf noem 4. Niet alleen moe4
hij leiding geven aanl '4 werk, hij heeft
ook de zorg voor de fouragerina van
de veldteams die vaak over grote af-
sflstadhn i'ondom 'he*/ basiskamp tzijn
verspreid, lierw'jl hij bovendien reutel-
matig he4 contact me 4 de buitenwereld
moe' onderhouden voor aanvulling van
voT-rnr-ton uitwisseling van gegevens
Voor dit doel heef 4 hij de beschikking
over een groto gemotoriseerde prauw
rnlet een bemanning van zes Papoea's.

De heer Gemmink verwacht ongeveer
midden van dit jaar me 4 de S^houton
eitonden gereed to zijn. Via hot eiland
Japen za) hij dan naar he4 vastoland
trekken voor een onderzoek in de ge-
bieden rondom de Geelvink baai.

Frankrijk zwijgt over de
apartheid

Frankrijk is een van de weinige na-
ties die zich er van hebben onthouden
enig protest te laten horen over de ge
beurtonissen in Zuid Afrika.

Met de achtergrond van de traditio-
nele Franse oppositie tegen de rassen-
scheiding en de in hoge verwachtingen
verkerende Franse mulatten I ge-
meenschap,. heef 4 het (uitblijven vfcinenige reactie van de Franse regering
in Parijs wel verbazing gewek4.

De beslissing om geen kritiek to le-
veren op he* Zuid Afrikaanse rassen-
scheidingsprobl<eem is e^chtor geme>men
door president de Gaulle zelve na lange
beraadslaging met de hoogsto Franse
leiders.

Aan de zich onbehaaglijk voelendenegerleiders der Franse gemeenschap
zou de Gaulle volgens een rapport heb-
ben gezegd: ons verleden in Afrika de-
monstreer* genoeg dat wij geen sym-
pathie voor de apartheidspolitiek heb-
ben doch vele van de thans op de re-gering van Zuid Afrika gedane aanval
len worden gemotiveerd door een ver
langen om het neger racialisme te be-
vorderen, waarvoor wij eveneens geen"empathie kunnen opbrengen.
ONAFHANKELIJKHEIDS BESPRE-
KINGEN

De uitbarsting over de apartheid
in Zuid Afrika val 4 samen me 4 verderelosmaking van de banden tussen Frank
rijk en enige van haar vroegere Afri-kaanse koloniën.

Terwijl de aandacht van de wereld
geheel gericht was op de gebeurtenissen
in Zuid Afrika werden er onderhande-lingen gevoerd in Parijs over de onafhankelijkheid van 6.4 Mali fedeflaUawelke Senegal en de vroegere Franse
Soedan e>mvat en seder* kor» ook Mag-
dflgaskar, omvat.

Deze staten, »wee jaar geleden nog
geheel afhankelijke koloniën van Frank
rijk blijven in de Franse Gemeenschap
Doch de Gaulle stemt er nu in toe da 4
de Gemeenschap er een word* me* veel
lossere banden dan in zijn oorspronke
lijke bedoeling lag.

Onafhankelijkheid cal waarschijnlijk
door overblijvende leden van de ge-
meenschap worden verzocht. De Franse
hoop is nu gevesrtigd op een niet al to
overtuigende veronderstelling dat direct
teegestene onafhankelijkheid dte vroeger
West Afrikaanse en Equatoriale terri-
toriums ideëel en economisch aan
Frankrijk zal blijven binden in het tu-
mul4 van het rijzende zwarte nationa-
lisme. Hert is di' extreem "zwarte natio-
nalisme" dat de Gaulle en zijn advi-
seurs zien als de bevoordeelde van de

interna4ionale on4stomming 4egen Zuid
Afrika.

In de Franse ogen zijn de hoofdfigu-
ren achter de beweging de presidenten
van Guinea en Ghana, Sfckoe Toure en
Kwame Nkroema.
Het was in hoofdzaak om te voorkomen
da 4 de beide bovengenoemde leiders er
wel bij zouden varen dat presiden4 de
Gaulle besloo4 voor de buitenwereld
geen aandach4 te schenken aan de ge-
beurtenissen in Zuid Afrika.
Hij is er van overtuigd da 4 zij er op ui 4
zijn de Franse gemeenschap 1e laten
stranden, terwijl zij eveneens een hand
kunnen hebben in de opruiing van de
bevolking in Belgisch Kongo en Zuid
Afrika. De mening van De Gaulle over
Nkroemah en Sekou Toureword 4 mede

gevoerd door hel: fei4 da 4 zij de leiders
zijn in hert tomult der Afrikaanse lan-
den om de Franse a'oomproeven in de
Sahara.
Frankrijk is omreden van de atoomtes-
ten en de Algerijnse oorlog een favorie4
mikpunt van de twee negersteat leiders

De Gaulle's liberale opponenten heb-
ben in de pro-Verwoerd pers in Parijs
hun dank uitgesproken voor he 4 fei4 da 4
Frakrijk geen kritiek heaef' gegeven op
de toestand in Zuid Afrika. Franse au-
toriteiten geven tee da 4 di 4 de Franse
president in verlegenheid brengt, het-
geen niet wegneem 4 dat deze nie4 van
plan is een andere richting in te slaan

FVersoonlijk hebben de Franse presi-
dent en andere Franse autotireiton die-
pe verachting voor de ui4la4ingen van
he 4 Amerikaanse State Departement die
zij beschouwen als oDPortunisMsche po-
gingen om vrienden to winnen onder de
Afrikaanse neger nationalisten.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenton

Hollandia:

Pauluskapel 08.30 uur Ds. H.L. Beek,
van Fak Fak
Klootkerk 18.80 Uur Ds. W. Sirag
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Ka*

Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 08.30 Uur Ds. A.D.H. Ros
cam Abbing van Manokwari.
Har:
10.30 uur Ds. A.M. Middag.

Koninginnedag 30 april 1960
Hollandia:
Kloofkerk 07.30 uur: Ds. F..1.5. Rumai-
num en Dr. F.C. Kamma.
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. R. Quicko
en Ds. K.A. Schippers

De politieke achtergrond van de
onrust in Japan

De huidige onrus* in Japan moe 4vooreen groot gedeelte te wijten zijn aan de
Sovje4s die 4rachton de Japanners op te
zetten voor de anti- Eisenhower demon-
stratie. Een boodsdhap van het Kremlin
aan die communisten in Japan luidt: In
juni, bij de komst van de Amerikaanse
president in Japan, moeten er demon-
straties worden gehouden, die de ont-
manteling van de Amerikaanse basis
moeten eisen.
Niettemin hebben de Sovjets hinten ge-
geven dat de Amerikaanse presiden4
een vriendelijke ontvangs4 ten deel zal
vallen als hij de Sovje4 Unie in juni
cal bezoeken.
De ohservators van he4 State Departo-
ment in Washington nemen aan da4 de
ontvangst van Eisenhower een der groo4
sto zal zijn die opgezet kan worden.
Doch daarna gaa4 de president naar
Japan.

Radio uitzendingen — het zijn er acht
per dag ui 4Kremlin doen onafgebroken
een beroep op de Japanners te proteste-
ren tegen de Amerikaanse president.
De agitetie moet in Japan worden voor-
bereid door het na4ionale comité tegen
de militeire bases en he 4 veiligheidsver-
drag.

Het behoeft geen verwondering 'e
wekken da 4 de Sovjets alles in he4 werk
stollen om de Amerikaanse bases op te
ruimen en het veiligheidsverdrag da4
door het Japanse parlement moe* wor-
den geratificeerd te torpederen.

Het token van het Amerikaans- Ja-
panse verdrag is he* op een na grootste
diplomatiek succes sinds de wereldoor-
log. Het eerste succes was het intreden
van Duitsland in de NATO in 1954, waar

bij werd bepaald da4 Duitsland 400 000
man landmach4, 75 000 man luchlömach4

en 25 000 man marine zou leveren.
De reis van de Japanse premier Nobu-
suke Kishi naar Amerika om de over-
eenkomst to tekenen, wees de weg aan
alle Azia4ische vrije landen togen com-
munistische infil4ratie door de tyree
grootmachten Rusland en China.

Zoals Wes4-Dui4sland heeft Amerika
ook Japan opgeheven ui 4 de afgrond
na de nederlaag in wereldoorlog II en
heeft enorm veel bijdragen tot de we-
deropbouw van een veel verbeterd' de-
mocratisch instelling van het volk.
Het is niet teveel gezegd wanneer men
beweert da 4 Japan nog nooi4 zo stork
geweest is. geestelijk en moreel, als op
de dag van vandaag.
Uitgaande van de toes4and van 1945,
van e?en niveau van totale vernieMging,
is Japan uit de as herreken op een fie-
nominale wiize. He4 land bezi4 nu een
leger van 230.000 man verde- 170.000
man grondtroepen me* een luchtmacht
van 27.000 man. een marine van 27.000
man op 400 schepen.
In 1957 was Japan de grootsto echepen-
bouiwer tor wereld, er worden da' jaar
433 schepen te wator gelaten me 4 een
totaal tonnage van 2.432.000 ton.
Hierbij waren 106 tankschepen, waar-
onder de drie groo4ste tor wereld van
85.000 ton elk.
He 4 huidige tractaat voorwet in Ame-
rikaanse bases voor marine en lucht-
macht voor bescherming van Japan.
Merkwaardig is dat he* huidige verdrag
precies honderd jaar gedateerd is na
het eers*e verdrag in 1860, teen de eer-
ste Japanse missie Amerika bezocht.



Braziliaanse jeugd zoekt
contact

Wij ontvingen van de secretarie van
MovimentO Aguia Branca, Centro de
Estodos Oliveira Viana, Rva Visconde
de Paborai, 488, 2e andar Niteroi, Esta-
do Rio de Janeiro - BRASIL, een schrij
ven waarin hij namens de stodenton in
Brazilië ons verzocht de volgende bood-
schap in Nieuw Guinea bekendl to ma-
ken. Wij voldoen gaarne aan dit ver-
zoek en doen hieronder het uit het
Frans vertaalde bericht volgen.

AAN DE JEUGD VAN
NEDERLANDS NIEUW GUIEA.

Jonge Braziliaanse studenten die
deel uitmaken van culturele jeugdcentra
willen gaarne een culturele uitwisseling
met U tot stand brengen. Wij willen
gaarne contact met U tot stand brengen,
Üw studieproblemen, Uw land leren
kennen en alles wat jonge mensen maar
enigzins kan intresseren.
Terwijl wij op onze beur 4 U inlichtin
gen zouden kunnen geven over alles
wa 4 ons land be4ref4.

Het studiecentrum Oliveira Viana,
genoemd ter nagedachtenis aan een van
de grootste Braziliaanse sociologen, is
lid van de Beweging van de Witte
Adelaar, die als symbool voeren, omda4
juis4 deze vogel steeds hoger wil vlie-
gen, waarmede Hij ons ideaal be-
lichaamd. De Beweging van do Wi4te
Adelaar is samengesteld uit vele hon-
derden cultorele centra, welke over ge-
heel Brazilië is verspreid, terwijl zij
gericht word 4 doe>r de Culturele Bond
van Jeuedcentoa. welke zijn zetol heeft
in I'Avenue Rio Branco, 25, salie 815,
Bème ó'age, Rio de Janeiro.

Wij zijn allen jong. de meesten van
ons tossen twintig en dertig jaar en wij

stoderen voor verschillende rich4ingen
aal, Brazilië, Amerika en de hele we-
op allerlei gebied, verenigd in ons ide-
reld te dienen, zonder poli4ieke voor-
ingenomenheid, zonder vooroordeel te-
gen enig geloof onze blijk en ons hart
gekeerd naar God, he 4 vaderland en he4
gezin. Wij verwerpen he 4 communisme
en elk soor 4 van totalitarisme. Wij wil-
len da4 de mensen in vrede leven, ge-
respecteerd door zijn medemens en God
geplaatst als de hoeksteen van elke so-
ciale stieihting.

Wij verwachten vele brieven van U
van enkelingen en van instollingen, spe-
ciaal van de jeugd. Wij zijn hier met
velen en zullen alle brieven die wij
ontvangen bean4woorden.

Wij in Brazilië we'en zo weinig van
U af en willen U graag leren kennen.
Daarom schrijven wij U in de hoop wat
van U to mogen horen.

w.g. Francisco Corra Neto
secretaris

Verzachting Indon.
Boycol.

Schepen onder Nederlandse vlag zul-
len in de Indonesische watoren. mogen
blijven varen en Indonesische have "ie

mo ree b' ,'": " e ..-i...i. bi L heeft de
Indonesische vertegenwoordiger in Den
Haag verklaard, naar aanleiding van de
recente berichten over een boycot Van
Nederlandse schepen in Indonesië.
Volgens de bepalingen van de getroffen
maatregel, zei hij is het Nederlandse
schepen verboden personen en goederen
te vervoeren uil en naar Indonesische
havens.

Nederland spaart
Door een beperking van haar uiga-

ven en investeringen heeft de Neder-
landse schatkist mede bewerkstelligd,
dat de nationale besparingen konden
stijgen tot nie4 minder dan 22 procent
van het nationale inkomen. De presi-
dent van de Nederlandse Bank dr.
Holtoop zeg 4 da 4 m zijn juist gepubli-
ceerde jaarverslag over 1959.
De bijzonder gunstige economische ont-
wikkeling in dit jaar heeft; daartoe ge-
leid, aldus de heer Hol rop, da4 Neder-
land na een zekere spanning op de ar-
beidsmark4 economisch groei 4.
Dl 4 is nie4 zonder betekenis voor de ge-
differentieerde loonfunctie van de hui-
dige regering. Volgens dr. Holtoop zal
door deze politiek in de 12 maanden die
op 1 juli van di4 jaar eindigen he 4 loon-
peil gemiddeld ruim 4ien procen4 geste-
gen zijn. Dat is dan inclusief de com-
pensatie voor huurverhoging en ophef-
fing van de melksubsidie.

Ranglijst schepen-
bouwende naties

Op de ranglijs 4voor de schepenbou-
wende naties in de wejreld neem4 Ne-
derland de vierde plaats in na Engeland
Japan en Wes4-Duitsland. Volgens
Lloyds had Nederland per 31 maar4 jl... " ■ , —«bouw r.-c 4 c:n totaal ton-

nage van bijna 800.000. Veertig procent
hiervan is voor buitenlandse rekening.
Het in aanbouw totaal tonnage in de
leidende scheepsbouw-landen Engeland
en Japan lag aanzienlijk lager dan in
he4 laa4ste kwartaal van 1959. In Ne-
derland West-Dui4sland en de Ver.
"naton gaf di4 cijfer een stijging te zien,
maar in de overige landen is er even-
eens een dalende tondenz.

HET ARABIERTJE
Hij zag diree-4 dat he4 meisje van goe-

de afkomst was aan de kleren en aan
'4 mooie fijne gezichtje, da4 nou doods
bang en behuild door he4 vuur besche-
nen werd.

"Vader, vader:" snikte he4 meisje.
"Je vader is er nie'. meer en hou op
met d»t gegrien!" beo 4 de hoofdman
haar toe.

Doch éj.i van ei? mannen stond op,
gaf haar wat te eten en te drinken en
beduidde baar dat ze weer naar de ton4

moes 4 gaan.
Aleppo had djods4il liggen kijken,

want hij begreep da 4 één onverwachto
beweging hem verraden zou en onder-
wijl nam hij zich vast voor he 4 meisje
te bevrijden hoe dan ook.

En torwiji de mannen een voor een
in hun tenten ter ruste gingen, zag hij
hoe één man «en verse pijp opstaki en
't vuur oprakelde, terwijl hij zijn deken
als mantel om zich heen sloeg als voor
een lange nachtwake.

"Da4 zie* er lelijk uit", dach4 Aloppo,
maar hij bleef bij zijn besluiV he 4 meis
je te redden. En dat kon alleen door
list en vooreidhtigheid gebeuren.

Een half-uurtje ging voorbij. De man
di» de wacht had, kreeg slaap en ging
dicht bij he* vuur liggen, onder zijn de-
ken. Maar hij bleef wakker, dat begreep
Aleppo wel.

Zacht en geruisloos sloop Aleppo naar
de tent. waarin he 4 meisje lag en toen
hij daarachter buiten de vuurgloed om
was aangekorrten, begon hij zacht in he4

zand te graven to* er een gat was ont-
s*aan, groo4 genoeg om doorheen te
kruipen en in de ten4 te kijken.

Behoedzaam schoof hij zijn hoofd
door de tent en zag he 4 meisje vlak bij
zich liggen,. Ze was nog -wakker en had
he4 eigenaardige krabben en scheuren
wel opgemerkt: Maar ze dach4 dat he4
een hond was.

Toen ze Aleppo's hoofd zag verschij-
nen, wdu ze juist gaan gillen, m-aar de
jongen was haar te vlug af en legde
zijn hand op haar mond. Toen wee? hii
naar buiten t?n leegde zijn vinger on zi n
lippen. "Ik wil je helpen", fluisterde hij
"ga mee"

(Wordt vervolgd)

Zoals jullie wel gemerk4 hebben, zijn
er heel wat boekenifiguren op he 4 Boe-
kenfees4 geweeat

Ook Jan Klaasaen. en Katriin :"-ijn vol
gende week van de partij. In de pop-
penkas4—voorstellingen waarvan de ver
halen door Hollaneïia'se kinderen zijn

geschreven en mees 4 door de sdbrij.ve-s
(of—eters) zelf zullen worden vertoond.

Elke middag waarop de tentoonstel-
ling, geopend i» om cowat O*".SO uur ko-
men ze op he» appèl. Ze laten jullie
va»* groe*en.

DIT I« TAN UW
Hier i« weer een B«li«m-yerhaal . .

Fn VOOr volgende week hebben we er
f,o S in petto. Het gaat er heet toe
H°ar in de Baliem, he Josua?

Hier komt dan de grap die een einde
aan een oorlog maakte.

KRI-PIK EN KRU-PUK KRANT
ONS VERVOLGVERHAAL
GEVAARLIJK SPEL

Korte inhoud:
De familie Verbrug, me 4 Peter

Torn en Spriet gaan emigreren naar
Nieuw-Zeeland. Ze ontdekken, dat
hun oom Karel in Nieuw-Zeeland is
overleden.
Hij was van plan zijn daar ver-
diende kapitaal mee to seven aaei
pen vriend de manke Rooie, die he*
naar- lijn ouders eou brensren.
Ze krijgen een huis in Welling-ton,
waar ook hun vriendto Erik woo-'.

"Ik zal jullie straks wel opendoen,"
fluisterde Spriet. "Nee, nee, la.et mij dat
nu doen," sprak Poter tegen, jij val 4
misschien in slaap, ik heb nog oen hele-
boel werk voor schoo] te doen. Boven-
dien ben ik.vlugger bij de deur dan jij"
"Ja, laat' Peter mij maar opendoen, da+
lijk 4 me he 4 beste, maar zachtjes, he lui
zodat vader en moeder nieis horen."
Als ze nog op zijn meet je de voordeur
open doen en els ze al naar bed zijn
dan d« keukendeur, gesnopen edele
broedere?" Torn deed ?ijn jas aan en
verdween daarop. Eerst naar Eric en
dan naar Central Hall. Hij keek eens
op rijn horloge. Hmm. ze waren aan de
late kant. Eric stond gelukkig al klaar
en even later zaten ze in de bus. die
hen naar de binnenstod bracht. He* was
intossen donker geworden. Gezellig zo
«'avonds in de stad. Ze kwamen er ei-
genlijk nie* veel, behalve 'n enkele keer
als ze eens naar een film gingen. Ze
zeiden niet veel tegen elkaar. leder was
druk bezig me* zijn eigen gedachten.
"Zou he 4 nie4 raar zijn om zon ge-
v ieh4to man te spreken te vragen?"
vroeg Torn opeens. "Ach raar is het niet
an4woordde Erik, er zijn een massa's
mensen die hem willen spreken en
mees*al 7ijn ac erg bereidwillig om die
mensen to woord te staan, wan* uit al
rh'e mensen krijgt hii per slo* van re-
kening zijn kiezers. Hij moe* mensen
voorzien zelf zien te winnen, dus stour4
hij ze niet r.o pauw terue." Maar wij
■ire nog veel to jong. hij heeft noz nie4»
aan on*, nee, we Rullen hem vrs* niet
te spreken krijgen, maar miswohi°n kun
rtr-n we zijdelings iets 'e weten komen.
Misschien is er wel iemand uit die om-
geving me* hem meegekomen, die bv.
al deze meetings voor de "big" man or-
ganiseer 4.
Missdhien, kunnen we op deze manier
er achter komen of oom Karel werke-
liik een boerderij daar heef» «ehad.
't Mooiste zou zijn als we de naam van
de tegenwoordige eüKjenaar ook nog to
woton kwamen. Da* rnnet dan wel
Criople Red oftewel M^^^p Rooie «ljn
fewees*". ".^sssst, jo. o-»»* ni«*t zo hari^iedereen kan het lioron." Verschrik*
keek Torn om Zlehi r"-3-<. flelukkiïf wa*
hij alleen maar nie*s wTge-de gezichten
van menaen, die hadden alten vee. te
druk me* «igen aafcen, d^n om op de
■*"""""-" r'an een veerfto-'-'nrisee .tongen,
d;e te* zHr- rriendjt epr""vt te lofton.

(Want» *NT»te«)

Wee 4 je. waar Prinkel 4je naar toe is
geweest?.
Me4 Kripik en Krupuk naar het boe-
kenfees4.
Ze kwamen daar Wiplala ook nog tegen
En wie vonden ze buiten in de regjen?
Pinokkio en Harlekijn
Die waren samen mcl de kleine 4rein
Door de regen heengereden
Terwijl het flui4ketol4je, bijna uitge-
gleden,
Nog net op tijd kon blijven s*aan|
Aan ds hand van de spin Sebas4iaan.

Me* de brandweermanne4jes is meege-
tuft.
Bolke en Beer was wa 4 versuf*
En heeft daardoor de trein gemis 4
En als hij zich nie» had vergist
En de gele 4axi had genomen

Dan wa» hij nog op 4ijd gekomen.
Nu moet* hij mie* het luie mei»je me»

Maar die ging eerst bij Winnie de Poeh
op de thee.
Zodoende kwamen ze te laat
En daarover was Prikkebeen kwaad
"'t Ii al*ijd da 4 jij de laatste ben 4."
Maar nu was iedereen toch present.
Zij sporen Jullie allen aan
Om ook naar he 4 boekenfeest te gaan.

Want eij lazen:
Groo4 nieuws: Leest voor een groter
groter geee4.
Weea geen leek. kom ->p de boekenweek
Kom* allen en bestel 4,

Kies het be**e boek voor weinig geld.

EEN GRAP
Nou. als je grapjes wil horen, kom

maar naar de Baliem. Tien togen EEN
7al ie je krom lachen, wanneer je de
grapjes hoort die de zendelingen ui*.

waren er veel verkennings-

tochten gemaakt door de zendelingen

me4 de M.A.F. - Missionary Avia4ion
Fellowship - vliegtuigen hier m de Ba

liem vallei om geschikte plaatteen) te
zoeken voor he 4 aanleggen van vlieg-
velden van zendingsposten.

z0 was het eens, da 4 EEN van de
MAF-rfckrten me4 no" twee zende-
lingen aan boord hier in de buurt van
Tiom vlogen om een geschikte plaats
te zoeken voor een zendingsnos4. Toen
ze een paar minuten zoekend gevlogen
hadden zag de piloot plotseling beneden
zich, da4 er een hele partij mensen aan
't vechten waren.

Wat nu? De piloot ze i tegen de twee
zendelingen; "Laat ik een grapte ui-Sa
len. Misschien zullen ze wel ophouden

me4 da4 gevecht
Toen liet de piloot 't toestel wat da

len. En . . . wat toen? Na een paar se
conden, toen het toestot nog zowa4 der
tig meter van de grond was, lie4 de
piloo4 '4 toestel een paar keer heel snel
boven hun hoofden scheren.

't Grapje hiervan is, da 4 de aanvoer
der van de ene parMi 70 h^na schrikte
dat hij in een diepe kloof «tuimelde.

Zo was het dat Vele maanden la4er,

toen de aendelingen etc po*4 Tiorn ge-
opend hadden. He« stamhoofd - dat is

de aanvoerder - de zendelingen vertel
de, dat er eens een hele erote vo^l
kwam en hen had weggeiaagd toen ze
aan hof- oorlog voeren waren.
Bovendien, had hij nog aan de zende
ling verteld, dat hij toen zo hev g
schrikte dat hij in een diepe kloof tui-
melde.

Josua Nari
Training* Centrum Ballerai

j^en ißiererta* v*n Ti wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop

rollen bU de N.V. Paslflo Import MIJ
j één prachtige Volkeren Atlas cadeau.

CO Jm
GL^S: "Morgen bij he4 vuurwerk
staa4 de lucht i„ vuur en vlam."

FLES: "Gelukkig dat ilf er dan ben
om voor afkoeling van de inwendige
mens to zorgen."

\ '''■ " '_f' i?i 'S*l § -■-'-'''JEf'-- 'jfeffs 'FSI '■"j£Mr



y<nvMMukï VITO C
Een nieuwe toevoeging aan de bekende VITO-serie,
eveneens met de alom gewaardeerde goede
eigenschappen en toch laag in prijs.

in Pronto sluiter.

, O
<^^^H^^^mV omdat de lens zo goed isl

i

Dit nieuwe type vana' heden ter expositie i i

Showroom ppüÜ^TMIX^

Middels deze wilton wij gaarne dank
zeggen voor de vele blijken van belang
stelling bij ons huwelijk.
W.J.Ch. Wigleven.
C.B.M. Wigleven-Kruip.
Hollandia 23 april 1960 n0.1.63

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —
Biak (extra 06.30 u.)
Woensdag: Biak — Manokwari —Wa-
mena — Lae — Sjydney.
Vrijdag: Biak — Manokwari — Sorong
Amsterdam Cs. — Djakarto.
Zaterdag: Biak — Manokwari — So-
rong — Fak Fak — Amsterdam Cs.
Voor nadere inlichtintren telf. Hla. 114

De postkantoren Hollandia — Hollan-
Öfa-Binnen en Hollandia—NoordWijk
zullen op donderdes; 5 mei a.s. - Bcvrij
dingsdag - gesloten zijn.

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

Alle waterafnemers woonachtig in 't
havengebied t.w. irnbyeomplex — APO
complex — Dok II — Havenweg —
Wi41te Olifant en WerkenDam worden
hiermede in kennis gesteld, dat op
maandag 2 mei 1960 om 09.00 uur
's morgens de watertoevoer naar boven
genoemd|e gebr'feicten afgesloten, wordf
vanwege werkzaamheden aan de hoofd
leiding.
Na beëindiging der werkzaamheden zal
zonder voorafgaande waarschuwing de
watertoevoer heronond worden.

WEEKEINDDIENST
30 APRIL — 1 MEI

Haven Dr. A.P. Nelemans telf. 360
Hollandia-Binnen:
30 April Dr. A. Meyer telf. 43
1 MET Dr. J. ten Brink telf. 94

WEEKDIENST ? MEI — 7 MEI
Haven Dr. A.P. Nelemans, telf. 360

Aanmelding van leerlingen voor de
eersto klas der Openbare Lagere Scho-
len A to Hollandia, Hollandia-Binnen
en Hlenteni-Ifar tussen 1 en 8 mei a.s.
bij de Schoolhoofden.

MEDEDELING G.A.D.
In verband me 4 het vuurwerk op 30

april a.s. zal vanaf 18.00 uur extra ver
voer worden ingezet naar het spor-veld
in Dok V.

Vanaf de volgende punten zullen eon
4inu autobussen worden inse^ze4:
Base G — Dok 8/9 — Zuïdwijk — Ha-
madi — Dok V en Van Heutodtamp.
Vanuit Holl.-Binnen: Posfikantoer, (al
vanaf 18.00 uur een 20 minuten diens 4
regeling gelden.
Vanui4 Ifar en Sentani is de verteetoijJ
vast gesteld op 18.00 uur.

Te koop aangeboden personenauto Fiat
600 — 1955. Geheel gerevideerd! N©
april. J. Brouwer, Santa Rosa. n0.1373
Bijlessen Frans, Engels. Huba4ka, Be-
stularsinstitout tolf. 349. n0.1381
Te koop ultimo mei: grote verdiepings-
garage voor dinkeytoys. blank berken
dressoir, toeewagen, 2 bedden eventoeel
me' kapokmatras.
Mooij, tolf. 359 Dok V, van Waarden-
burglaan 909.
H.B.S.—CÏtdbgebouw, zondag 1 mei Rou
lette, aanvang 13.00 uur.

1100367
Volkswagen te huur half mei — novem
ber. R.J.M. Mulder - Financien - Horst
stoaa4. Noordwijk _ n0.1366
Gevraagd kleine ijskas4, eettafel met
stoelen. Adres Bijma. Damesmess No 2
Mariikestraat. n0.1377
ZlGo'^Maw.dag 2 mei kindervoorstel-
ling: "Een avontuur in de Atoo'i" En-
tree kinderen f. 0,75: volwassenen f. 1,-
Aanvang 18.30 n0.1375

?i2iii|»rof|faafiif?t£i

REK THEATER prolongeer 4 op veler
verzoek de zeer machtige film:

"DE TIEN GEBODEN"
metYull Bryner, Charlton Heston, Yvon
ne De Carlo, Debra Page*, John De
Nina Foch.

Deze sublieme film wordt heden 29-4
en morgen 30-4 hier in REK vertoont.
Aanvangstijden 18.30 uur. Er word4

selchts óan voorstelling vertoont.
REK Hollandia Binnen.vertoon4 op zon
dag 1-5

«CLUB LE FEMMES"
Maandag 2-5: "TAZA"
Dinsdag 3-5: "MARIE ANTOTNETTE"

ORIËNT THEATER vertoon'
29/4 voor he4 laatst

"WEST BOtlND"
in klei — .met Randolph Scott, v VlSyo en
Karen P'
Een Westorn van volop spanning en

Holl.-Binnen heden 29/4: PIRATES OF
TRIPOLI" meft Paul Hêinreid.
Holl Binnen 30/4: "THE TN-
DIAN FTGHTER" mei; Kirk Dougles.
HONG LTAN FILMBEDRIJF vertoon4

lag 30/4 en z-
"HIGH FLIGHT"

l, Helen Cherry en

: tetotmoedige,

" n spanning.

SPEEDBOATRACES
BIJ MEERZICHT
EHEEL TEN BATE
PIJTQPTANT

te Hollandia
■ sn

■".IIS4

tüte* _*;e *x«
■rwem, tei» me* t»» 1-t*»-. 4

:*«s, b*M« V*kM« Be-
legd i-*_- KIMftCMMf».

;. Mwvnraaif.

ïfts-r. '»' -e».
wIW

l_
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Philips Phïlïshasr© scheerwedlstrijd ook u kunt j
een prachtige PtIÜÏSBiaUS scheerapp raat winnen, indien U hedenavond even langs de showroom

„BEAÏtW komt
tussen 3 en 3 uur.

%. ———————————»«_*■_«■ 'lIMIii'M 11-^
,^_W-_«S-«Bi_«-1_^SÖ--l-«_«_^-"«*SS_^-^-^--_-_-----__---l"-" n i -in —--—---—

Fses'apï'-csgï'sn'snn^

HOLLANDIA - HOLLANDIA BINNEN
29 APRIL

21.00 uur Oranjebal in Sccijee ?'H,'f'
Zeepaardje"; 21.00 uur Oranjebal in
clubgebouw "ZIGO".

30 APR
05.30 uur Reveille fluitorkesten; 07.00
uur Vlaggenparade bij het Mc-
-07.30 — 08.30 uur Kerkciie
uur , elerwedsteijden te
dia OS'.OOi Finale KinderzangtwedaW
ten paleizej tO.ÖÖ Aanvang
concours in de Nieuwe Ha-
-3 0.00 uur Aanvang wedstrijden in hc'
arbeiderskamp Dok II.;, 11.00 uur uren
baar. gehoor ;en païeize; 12.30 uur Fi-
toale fluïtorkestohêin de Ni- -loeds: 14.30 uur Wandelmars
niseerd door het Veterarmen
te' Hollandia- Binnen; 15.45 uur Re-
vanchewedstrijd voetbal Particuli'.
Ambtoneren te Berg en Dal; 16.00 uur
Fin ;
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werl
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