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6 compagnieën Infanterie
naar Nieuw Guinea

Route „Karel Doorman” nog onbekend
Wij vernemen van he ANP da.1 er over de route, die he 4 viiegdekschip op

zijn techt naar Zuid-Azië zal volgen nog geen officiële beslissing is afgekomen.
Verwacht word4 da 4 he4 besluit pas tegen he4 midden van deze

maand zal worden genomen. Als de Doorman eerst naar Austealië zou
gaan, zou de route om de Kaap geen omvtjsg van enige betekenis worden.
Di 1 bericht komt naar aanleiding van een publika4ie in He 4 Parool, waarin

s4aat dat de Karel Doorman en tweeonderzeebootjagers het Suezkanaal zul-
len mijden om exlra politieke spanning te voorkomen.

In aansluiting op dit bericht mcld4

Het parool nog dat vandaag drie para-
te infantriebateljons me4 een geza^olij
ke sterkte van 2500 man zijn opgehe-
ven. Ui4 deze groep zullen zes compag
niën worden gevormd voor uitzending
naar Nieuw Guinea. Met eert klipme
aanvulling uit de lichting die deze
maand is opgekomen, zullen deae zes
eompa-Kniën h<e* hoofdbestanddeel vor-
men van de versterking die naar Nieuw
Guinea wordt gestuurd. De reorganisa
tje van de drie bataljons was al enige

tijd in voorbereiding, maar is nu be-
spoedigd door he4 recento regeringsbe-
slui4.

De Tweede Kamerfractie van de P.v.
d.A. heef4 vanmiddag de brief van de
ministor van Defensie besproken over
he4 ui4zenden van dienstplichUgen naar
Ned. Nieuw Guinea. Do frac4io heef4
besloten da 4 de voorzittor mr. Burger

de Kamervoorzitter zal vragen de brief
van ministor Visser in behandeling te
nemen, zodra de Kamer weer bijeen-
kom 4, da 4 is op 10 mei.

Voor de versterking van r»e verdedi-
ging van Nieuw Guinea heeft de rege-
ring hoofdzakelijk jong personeel aan
gewezen, dat in eerste ins4an4ie in s4aat
gestold wordt! zich vrijwillie aan |t°
melden. De voorkeur rraa4 ui 4 naar de
ii—o-^t.c ij-V|tiing-c.,r>lr-»^n irtfantojp. djf-e
in opleiding zijn bij rienols of bij r>a-
jtff'.o n-dersp)er. Do '.-o'-nen zullen daar
eo-pt oen kor4" orto'Ciing krijgen waar
na ze voor onseveer een iaar w;>rd»n
uitgestuurd.

oT\r">Huwd0 onrierofi"ieren ï;aan
vi-.--'- de 4iid van anderhalf iee-,-. jeu."w

den gnan me 4 hun. "ezin \Tn"T de ryo^in .
de van dri° iaar. De a^vullinETstroeoen
zuilen in Nieuw Guinee, dezelfde behan
riëtirs <>u soldii trenieten als de strijd-
krachten die daar al zijn.

Bij do reacties in de verschillende
landen oo he 4 Nederlandse besluit de
verdediging van westelijk Nieuw Gui-
nea te versterken zijn scherpe aanval
len ui 4 Indonesië.

Een woordvoerder van het zogenaam
de bevrijdinigsfron* West irfani sprak
van een Nederlandse oorlogsdaad in he 4
belang van he* kolonialisme. Het rninis

terie van Buitenlandse Zaken in Dja-
kar4a ontbood de Nederlandse zaakge-
lastigde, de heer Fromeijn, om oen toe
lich4ing to krijgen op de boodscr,ep
waarin l\el Nederlandse beslui 4 was
vervat en waarin werd gesproken over
agressieve elementen in he4 Indonesi-
sche buitenladse beleid.

In Australië verklaarde een regerings
woordvoerder, Ue waarnemend minis-
ter van Buitenlandse Zaken Barwick
da 4 er geen aanleiding bestond in het
Nederlandse beslui 1 een agressieve be
doeling te zien.

Gelukwens - toespraken
op Koninginnedag

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Matosteit Koningin Julia: a
hebben in de mnrgenuren van de dertigste april de gouverneur, dr P.J. Pla' -
teel en de ondervoorzitter van de Raad van Diens-hooiden, de heer A. Boen-
dermaker geluk wenstoespraken gehouden tijdens he 4 openbaar gehoor in he4
gouverneurspaleis te Hollandia.
De heer Boeetdermaker booè n.'jnens

alle inwoners van Nederlands Nieuw
Guinea aan Harer Majesteits vertogen
woorciiger zn se'ukwenson aanmat he.
verzoek aen de gouverneur deze Over
to brengen aan Hire Majestoi4 dl^ Ko-
r.incto.

De hoer Boendermaker wees in zn
"toespraak 404 de gouverneur waarin
hij snrak namens alle inwoners van
Nederlands Nieuw Guinea. op he 4 grote
vcorrech' om in deze tijd te worden
geregeerd door een vrouw, die haar
har'- mat spreken en die elementen vin
liefde en menselijkheid inrodsuce^rt in
een geperfectioneerd staatsapparaat, dat
door zijn efficiency en koel zlakeliike
benadering van vraagstoikkeni de nei
ging heef 4 om to weinig aandacht aan
db menselijke zijde daarvan te schen-
ken.

"Juist in deze 4ijd waarin, n-e- 'e-t
zich laat aanzien, ook Nieuw Guinea
on d^ dre'^ne1 Qt van -ei? ps",*''vto-
"'lenbare ontwikkelingen, is het nodig
dat wij ons ook hierbij verbonden we
ten me 4 he* Huis van Oranje. Hei: is
telkens weer he* Huis van Oranje ge-
weest, dat in. moeilijke momenten op

de voorgrond trad en ons leiding gaf
SYMBOOL

Ook voor de inneem e bevolking is
hei Huis van Oranje he 4 symbool van
Nederland, van de Neederlandse intogri-
toi4, van de standvasUghe'd van Neder
land to he 4 nakomen van sim beloften.

In de toekomst, die binnon niet el
te lange 4ijd pan ons zal worden ge-
(voenbeard en v/elke het' ke- mark zal
dragen van activiteit en bewo"o-iheid
is het eogd dat oo'c deze bavolking zich
wsteï'nd wee 4 door onze Koningin, die
'-:e<?rio heef4 vooi' heer node» en be-
hoeften en die begrip heetl'i voor de
menselijke zijde van aUe er-ote proble-
men, waarmede deze bevolking wordt
en nog zal worden geconfronteerd.

Het is eng een genoegen onze lezers
to kunnen modedelen da1 we de heer
N. S-treefland bereid hebben gevon-
den om de hoofdredactie van ons
blad me* ingang van heden op zich
te nemen.
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VERTROUWEN
In de afgelopen tijci hebben veêen

van ons geleden onder een zekere onge
rustoeid omiren4 onze veiligheid en om
4rent de mogelijkheden, die ons zoudon
worden geboden om di 4 Pepoea-volk to
een verantwoorde ontwikkeling to brcn
gen. Ik mag wel zeggen, dat d 0 hemel
thans grotendeels is opgeklaard en dat
diegenen onder ons, die aich zoggen
maakton, thans met meer vertrouwen
de toekoms4 tegemoet zien.

Ook waren er vele werkers onder
ons, die zich onzeker voelden over hun
persoonlijke toekomst. Pertinente toe-
zeggingen van de regering hebben ech-
ter een uitzicht geopend op betere ver-
houdingen en de verwachting bestaai.
dat het enthousiasme voor het werk -dat mogelijk wa* verflauwd was - bij
het Zal terugkeren. He4 vertrouwen
da 4 de meesiten van ons bewaard heb
ben, is nie4 beschaamd gewordeni", al-
dus de heer Boendermaker.

Gouverneur Platteel sehetote in zijn
beantwoording van de 4oespraak van de
heer Boendtermalker de persoon van
Koningin Juliann* "Dat zij heiV hoge
amtaf4 waartoe zij werd geroepen zo bij
uitstok waardig bekleed 4, is voor he4
vaderland en he 4 koninkrijk waarlijk
een zegen".

De gouverneur memoreerde de beslis
sing van ac Koningin om een belang-
rijk deel vaa he4 geldsbedrag dat haar
ter gelegenheid van haar vijftigste ver
jaaiuag ais geschenk werd aangeboden
te bestemmen voor een sociaal deel op
Nederlands Nieuw Guinea. "Binneokor4
zullen enige gebouwen, bestemd voor
he 4 jeugdwerk, een blijvende getuige
nis zijn van de belangstelling van Hare
Majestei4 voor het maatschappelijk op-
bouwwerk in di 4 land."

KONINGSCHAP
JNaaa>- ac gouverneur een veiüdiijKing

hau, geiroKtusU met ue gro^e voorgajng
S^er van Jbioningm. Juiiana, prinses Wil-
hc-imina, gaf zijn excellence een korte
beschrijving, van de waarde en be4eke
nis van he 4koningschap en hjeti rijks-
verband in hev bijzonaer voor Neder-
lands Nieuw Guinea.

"i>e eeaneid van heL Nederlandse
voiK is juisi waar het Nederlands
Nieuw Uuinea beLref4, een vols4re}k4e
uoouzakei.jKheid. La4en wij, Nederlan
aciS en Papoea's, he 4 ons wel realise-
ren: de iuuk die nier verricht moer, wor
den is in wezen een moeilijke, en zou
di4 ook zijn indien de omstandigheden
waaronder wij ze moe'en uitvoeren ai
leen maar gunsUg waren".

j-joon tas deze door de kroon gesym-
boliseerde en versterkte eensgezindheid
van het. gehele volk er maar is, dan
houd ik mij ervan overtuigd, da1 Ne-
derland, purend uit. zijn auditie en er
varing, de kraoh4, de fantasie en de
curf zal opbrengen om dit stoutmoedige
ondernemen, tezamen me' de inheemse
bewoners van het land voor 4 to ze44en
en te vol4ooie« Fr: rror, zij ervan ver
zekerd: Nederland zal Niéaw Guuiea
niet in de s4eek la4en en wij zullen
er zorg voor dragen da 4 wij bij ons
werk door niemand worden gestoord".

TOEKOMST
Over de betekenis van he* rijksver

band voor dit gebiedsdeel in de 4oe-
komst merkte de gouverneur o.a. op:
"Wanneer de inwoners van dit land
straks zullen beschikken over he4 eigen
skvaWkundig lo4, r^thoeJ dit geenzins
4e betekenen een uittreden ui 4 bc' ko-

ninkrijk. De mogelijkheid om te zijner
4ijd voorkeur ui" to spreken voor een
srclijkberechlfg^e s'atu.s binnen he 4 ko-
ninkrijk zou, zoals van regerinsrsOdjde
onlangs werd verklaard, Nederland de
ze inwoners zeker niet willen onthou--
den. Ook een, eventoeje nauwere samen
werking in enig regionaal Zuid J'aci-
fic verband behoeft nie4 noodzakelijker
wijs tot verbreken van de binding met
het koninkrijk fe leiden. He4 voorbeeld
van de West is er on fee tonen h"e ha4
w èlllcl** ook zou kunnen.
TELEGRAM

Aan het slo4 van zijn toespraak las
gouverneur Pla4teel he 4 tolegram voor
da 4 naar de jarige koningin zou worden
gezonden: Uwe majestei4 vergunne mtj
op deze haar verjaardag mede namens
alle inwoners van Nederlands Nieuw
Guinea onze eerbiedige gelu/kwemsen
aan te bieden en deze doen vergezel-
len van op openbaar gehoor to: ui'ing
gebrachte gevoelens van vreugde en
dankbaarheid. Bij intrede van het nie-j

we levensjaar begeleide U onze bede
om voorspoed: in arbeid en gezin. Moge
God op Uw verder levenspad nie'- van
Uw zijde wijken en U en Uw Huis
bewaren opdat Nederlands Nieuw Gui-
nea Uw leiding deelachtig blijve.

Prof. Thysse nam
afscheid

Onder zeer grote belangstelling werd
vorige week afscheid genomen van de
direectour van Waterloopkundig Labora-
torium in Deif', prol. ir. Thijsse.
Met ingang van 1 mei is prof Thijsse op
zijn verzoek eervol on;slag ui': deze
func4ie verleend. De minister van Ver-
keer en Waterstoat herinnerde er in zijn
rede aan dat prof Thijsse heef' bijge-
dragen tot de oplossing van de proble-
men te komen van Zuiderzee werken,
de drooglegging van Wacheren ie !9t5.
het hersiel van de watersnood- in 1953
en de Deltawerken.
Prof. Thijsse, zoon van de bekende bio-
loog Jac P. Thijsse is sinds de op-
richting van het laboratorium, in 1927 er
directeur van gewees4. Hij heeflt het in-
terna4ionale faam gegeven, hetgeen
blijk 4 uit de stoexls groeiende stroom
van opdrachten ui4 he 4 buitor.land.

Geen strafvervolging
inzake overstroming

De oversteoming van Tuindorp Oos4-
zaan bij Amsterdam op 14 januari is
veroorzaak 4 door het breken van een
waterleidingbuis in de dijk. To 4 deze
conclusie kom 4 prof. Thijsse die op ver-
zoek van de Justitie een onderzoek naar
de oorzaak heef 4 in-gesteld.

He4 prfiu-nr» t,^T. Hi-> HoM"irrt-o watorïei-
dingsbuis is volgens hem te..wijten aan
een samenloop van omstandigheden die
niet kon worden vooralen. Het hoofd
van het Parket van Amsterdam heeft
gezegd da on gronö van de.e: con lusi "geel! -.<''. ivOr-dOOlt-fr 7S?'l \^rryrci.pry inii'J-
steld omdat er geen sprake blijkt te z.ijn
van grove onvoorzichtigheid of .grove
nalatigheid

Expanste Unilever

He 4Nederlands-Britse Unilever Coa-
cern moe 4 alleen al om zijn huidige
aandeel in de wereldmark 4 to behouden,
uitbreiden met 3«/0 per jaar.
De laatste tien jaar is er drie en een
half miljard aan vaste activa en bijna

twee miljard aan bedrijfskapitaal aan
de onderneming teruggevlof
Di werd bekend gemaakt in een imv.es-
'c."inpsoverzicht door de voorzitter pin
de Raad van Bestuur, op de algemene
vergadering van aandeelhouders in Rot-
'tordnm. Wens' bedragen di" zijn uitee-
Irokken voor het vestigen, uitoreiden of
bouwen van fabrieken zijn ook groto
sommen besteed aan wetenschappelijk
onderzoek, en aan ontwikkeling van
producten on verwerkingsmethoden.

Kon. Shell over N.G.

De koninklijke Shell heeft woensdag
het uitvoerige jaarverslag '59 gepubi-
ceerd, waarin over Nieuw-Guinea he4

vogende wordt gezegd: Op Nieuw Gui-
nea ze4 de groepsmaatschappij tozamen
met twee Amerikaanse maatschappijen
he 4 opsporinigswerk nabij de produce-
rende terreinen in Klamono op beperkto
schaal voort.
Gezien de teleurstel lende resulteten is
besloton de explota4ie in he 4 ooston van
dit gebied te steken.

Australia weerlegt eritiek

De Australische gedelegeerde in de
Ver. Naties heeft geantwoord op de kri-
tiek die doe de Sovjet Unie en de VAR
afgevaardigde is geleverd op de handel-
wijze van Australië t.o.v. de inwoners
van he 4 eiland Nauru.
De kritiek werd geuit naar aanleiding
van de plannen van Australië om de
fosfaat rijkdommen van het eiland te
exploiteren waarbij de erritjet ook stel-
den da 4 Australië de politieke ontwik-
keling van de eilandbewoners helerTV-
roerde en de mevgolijkheden van d"> o"'-i

rische ontwikkeling nie'- geheel badden
onderzocht.
De Australische gedelegeerde ontkende
da 4 do plannen om de bevolking zich
elders te laten vestigen geheel een Au-
stralisch idee was.
Hij verklaarde dat deze plannen mede
door ande>re leden van de Beheerschaos
raad waren gïemaak* omreden er i.v.m.
het ontbreken van landbouwgronden
geen mogelijkheiden woren om he 4 -<-■
bie«-l ziin 4oekoms4 in de landbouw te
laten vinden.
He 4 eiland Nauru is slechts 8 mijl groo',
en de fosfaateijkdommen kunnen wor-
den geëxploiteerd door een Britse maa4-
schappij. De autochtone bevolking van
he 4 eiland is toegenomen van 1400 in
IfVIS tot 2200. De totole bevolking be-
draagt 4000. De levensstandaard van de
autochtone bevolking is kee - hoog cri
iedere zevendh inwoner is eigenaar van
een auto.
De maa4sclhflippij die het fosfaat. on4gin4
de Brilisch Phosphate Comrnission heef1
vele goede dingen san de bcvclliing ~a-
bracht.

Doodstraffen in
Morokko

In hel oliovergiftigingsproces in Ra-
bat zijn vijf van de vierentwintig ver-
dachten ter dood veroordeeld.
Drie Marokkanen werden veroordeeld
tot levenslang. De mannem hadden olijf-
< 'ie gemengd me1 smeerolie welke zij
op de markl hadden gebracht.
Door het gebruik hiervan zijn tiendui-
zend mensen ziek geworden.
Nü nog worden zesduizend mensen ver-
pleegd wegens verlamming en andewe
ziekten.

Vervolg van pag 1



71 Nw.Guinea onder
scheidingen uitgereikt

:■■■"■ . öljlfc

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit. Koningin Juliana
zijn 71 Nieuw Guinea onderscheidingen uitgereikt. Tien gedecoreerden hebben■ deze onderscheiding te danken aan hun diensJtofles'-atje» die zij vaak onder
zeer moeilijke omstondigheden hebben verricht: als lid van de Erans-Neder-
landse expeditie onder leiding van Pierre-DominLue Gaisseau, va* de
Sterrengebergte expeditie of behorendte4 de groep die heef 4 deelgenomen aan
de doorsteek Sibil-Hollandia.

Jan'je Keiluhu.
Kleine gouden ster I
ongediplomeerd beatoursassistenï Ie
klasse te Waigama, district Misool, on-
derafdeling Radja Ampa4. afet W>tM'
Nieuw Guinea.

Heef4 deelgenomen aar» de Frans-
Nederlandse expeditie en aan do Ster-
ren gebert' e eypedKid. Als di:rt^ic4's-
hoofd van Misool heelt hij bovendien
een. uitzonderlijk goed bestuur gevoerd.
Frederik Mairuhu
Kteine ejouden sier
ongediplomeerd bes4luj.Jrsassisteln, Ie
klasse te Saonek disteic4 Waigeo. onder
afdeling Radja Ampe,4, afd .Wes' Nieuw
Guinea.
Heeft deelgenomen oen de Frans-Ne-
derlandse expedt4ie en aan de Sterren
gebergte expeditie. 34 jaar trouwe
dienst bij het Gouvernemee'.
Kotanon
Kleine zilveren ster
mandoer toenoetoe, gids en verkenner
t/b. administratief ambtenaar Sibil.
Verleende uitstekende diensten bij eer
sto verkenningstocht naar Sibilvalloi
voor wetenschappelijke exne-'r-io in
1959. Door zijn toedoen wa-t^n contact' n
me 4 bevoikins in noordelük Moeio""o-
-bied ui'stokend. Toonde ziöh voorts oen
zeer goede gid^ voor de eT'DediMie Gais-
seau op de tocht van Keni w»ar Hollan-
dia.
Rumanus. Herman, Joseph Dumato'bun
kleine zilveren ster
politie-agent Ie klasse bij hei. detache-
men< Algemene Politie te Merauke.
Nam deel aan Frans-Nederlandse expe-
tie en heeft hierbij onder zeer moeilijke
omstandigheden bijzondere presteles
verricht.
Daniël Rumpaidus kleine zilveren ster
poli'ie agent 2e klasse bij het detache-
ment Algemene Politie te Merauke.
Heeft als commandant van de dek-
kintesgroep deelgenomen aan de door-
steek Sibil-Holla,ndia in 1359. Heeft
zich hierbij doen kennen als een gebo-
ren leider en een man me 4 ini4ia4ief.
Vooral he 4 leggen van contacten me 4
een bevolking, gie nog nooit met be-
stuur of politie in aanraking was ge-
weest, ging hem bijzonder goed af. Door
zijn rustig optreden- in di. onbekende
gebied was hij een goed voorbeeld voor
zijn o,id>-tc,-.-,-.hikten te di- andere au-
tochtone leden van de rrroep dragees.

Titus K.omasse Ndiker, bronzen ster.
politie agent 2e klasse bij het detache-
ment Algemene Politie te Merauke.
Heeft onder zeer moeüiike omstondi.!-
bevten bijzondere dienstpreateties ver-
richt als lid ven do Frans-Nederlandse
expeditie.
Josias Mansroebel Salohe bronzen stor.
veldwachter Ie klasse bij he4 detache-
ment Algemene Politie to Meraluke.
Heeft in de jaren '56 en '57 mede ge-
werkt aan dé pacificatie van de onder-
afdeling Asmat. Heeft bovendien bijzon-
dere prestaties verricht als lid van de
Frans-Nederlandse expeditie.
Antonius Jani bronzen ster.
veeldwachtor Ie klasse b:i he deteche-

ment Algemene Politie ,te..Merauke.
Heef 4 zich van zijn jjèste zijdte. .laten.
kennen als lid van de' dekk'ingsgroèp. dia
heeft deelgenomen aan de doorsteek?
Sibil-Hollandia in- 1959 on gaf hicr-Mj
bijzondere kwaliteiten blijk. Was mede
een voorbeeld en steun voor he4 moreel
van de grtiep drangers.
Antenius Wawake.jaoto bronzen ster.
veldwachter 2e klasse bii he de'ache-
men* Algemene Politie te Merauke.
Heef4 deelgenomen aan de Frans-Ne-
derlandse expeditie. Door zijn biizonde-
re 'Menstpresteties onder zeer moeilijke
ometandiffhedcn een belangrijk aandeel
pehad in het slagen htervan.
Romani's Jurkaimii:»omulra bron-en ster
veldwachter 2o klasse bij het detache-
ment Algemene Poütte te Merauke.
Gaf van bijzondere kwalitei'ft") blijk els
lid van de dekkingsgroeo dto deelnam
aan do doorsteek Sihil-Follandia in
1959. Was een voorbeeld en steun voor
he 4moreel van de groep dragers.

Boycot van Am. schepen
begonnen

Sinds middernaeh4 is de boyao4 van
kracht die de vakbonden van haven-
arbeiders in de Aarbische laden heb-
ben, afgekondigd tegen Amerikaanse
schepen. Het eerste schip dhjt; weert*
schijnlijk door de be>yco' word 4 «trof-
fen wordt zondagmorgen in Beiroöto
Libanon verwacht me 4een lading au'o's
tractors en koelkasten. De boycot is *en
represaille "oo- het boycotten van hof
in New Yo-'k liggende vrachtschip Cleo
patira en da 4 i<; weer nen protesteetie
van de Amierikaariïte havenarbeider';
tegen de maa4re?elen «;anrmt"> <\p ir?.r
Arabische Republiek cto scheepvaart op
Israël belemmer 4.

T-Te4 Egyptische schip Ster of Assuan
in de Canadese haven Montreal word 4
nu toeih gelost. Toen het eergisteren
was binnengelopen hadden havenarbei
ders pos4en uitgezet eveneens als pro-
4es4 tegen de boyco4 door de Ver. Ara-
bische Republiek van schepen die varen
op Israël. Vandaag zijn arbeiders die
to4 een andere bond behoren, begonnen
de Star of Assuan te kissen. Zij vinden
da 4 zij zich aan hun con4rac4 moeten
houden. He 4 internationale verbond van
Arabische vakverenigingen heef; op
zijn beurt besloten de onder Canadese
vh.g varende schepen niet to boycotten
zoals eerst de bedoeling was.
Onrust onder studenten

in Turkije
In de Turkse sted ïs'-anboel is hei.

gistelavi«nu opnieuw tot d^ne^nc'ra'ic:
gekomen. Het leger kwam me 4gevecht-
wagens tossenbeide. Enkele duizenden
stodenton gingen zi44<*n op he 4 terrein
van de universitei4 waar het gistoren
'"ai een heftige botsing kwam tesjSefl)
politie en studenten.

De stuidenton verklaarden da 4 zij zou
den blijven zitten to4 het aftreden van
premier Menderes.

In de hoofdstod Ajikara kwam het
eerder op de dag op het utniversiteits
torrein to4 <?en gevecht tossen poli4ie

en stodenton die een betoging hielden
ter herdenking van hun gisteren om
he.4! leveto l'gekomen' m>a[kkërs. [ Hei is
nog nie4*.bekend hofe""troót'he 1 aantal'
doden- en gewonden is.-De autoritoiten
hullen zich in sflilzwijgeni,fjRadie/ ■ efr-kranten mogen nie4s over de ongere-
geldheden, bekend - maken.-; Reizigers die
uit he 4 buitenland aankomep, moeten
bun kranten afgeven, als daar ie^ over
de gebeurtenissen in Turkije instaan.

Op 8 mei verjaren
Nazi oorlogsmisdaden
De Westeluitße autoriteiten hebben

juis4 een van de grootste jachten op
vroeger,nazi's sinds de Iweede wereld-
oorlog beëindigd.

De verhoren die hierui4 voor4vloeien
zullen naar wordt verwacht eindigen
in 25 processen waarbij 200 verdachten
zullen worden voorgeleid, rje meeste
der rechtszaken worden gevoerd togen
vroegere concentea/iekamn autoriteiten
ui 4 de tijd van HiUer. Een geval be-
teeft bijvoorbeeld 40 SS officieren en
opzichters uil he Auswi'z kamp.

Een ander typisch geval heef 4 geleid
to4 een manslag-zaak legen de vroegere
Sp generaal Erich von Bach-Zelewski.
De beschuldigingen togen deze vroegere
generaal worden terugigevoerrl tot dft
Rohm coupe in 1924 toen Ertr' Rhoevn
leider van de zwar4 en bnuinhemden
werd doexlgeschoten als se-menzveoerder
togen Hi4ler.

De jadh4 op de voormalige nazijs is
in beweging gekomen na het uitbreken
van de laatste anti Semitische betogin-
gen in het begin van di 4 jaar. De Ade-
nauer regering heef 4 hot onderzoek la-
ten instellen als waarborg te/Ten l]^4
herleven van he4 neo-nazisme en als
verzekering aan Wes'i Duits]ands ge-
allieerden.

In het bijzonder de 8 mei datom.. waar
op de nazi misdaden door verjaring
nie4 meer kunnen wordr-n vervolgd heb
ben spoed doen zetten achter het onder
zoek.

De sociaal-democrateiy Stellen alles
in het werk om de verjaringstermijn
voor deze misdaden verlengd te krijgen
tot 1963. Zij voeren aan dat veel Hitler
autoritoiten die schuldig zijn aan poli-
tieke misdaden Duitsland zijn on4-
vluch4 om vervolging ie voorkomen, terwijl zij we*en da 4 ze na 3 mei 1960
'nüeè4' imetar verwlgd kunnen worden
door verjaring van hun misdaden.

Velen der 200 beschuldigden houden
zich nog steeds verborgen. Slechts ze-ven van de 40 Auswite verdachten zijn
tot dusverre gearresteerd.

Veiligheidsdienst personeel onthuldeda4 de verhoren, zich ontwikkelen tot
veldslagen van scherpzinnigheid tussen
he 4bureau voor de ont tekking van oorlogsmisdaden dat speciaal voor deze
nazi jach' werd opgezet, en de zjeer
efficiënt werker-de Nazi ondenrrondse.

De laagte infiltoéca'li in de rangen
van de Honnse poli ie en de veiligheids
diensten, volgens beschuldigingen van
de sexnaal democraten.

Een aantel vroegere SS kamp-autori-
teüien vluchtte n?ar E. nypto Jccn he*
h"~ te ~___ü e.Jee clc voeten werd in
Duitsland, bij de recento jacht op de
oorlogsmisdadigers.

Aan de andere kant zïj n er heel wa 4
van de gezochte vroegere concentratie
kamp autoriteiten die openlijk onder
hun eigen naam in West Duitsland wo-
nen. Vrienden en buren hielpen hen
door zich stil to houden en het ver-
leden maar te begraven om niet het
risico te lopen door ongewenste nieuws
gierigheid de autoriteiten te waarschu-
wen.



EMPLOYEE VAN AFD MIJNWEZEN
IN WARIS OM HET LEVEN

GEKOMEN

De heer Krijgsman, werkzaam bij de
Afdeling Mijnwezen is bij zijn werk-
zaamheden in het gebied van Waris om
het leven gekomen. Men kon ons nog
weinig bijzonderheden over de toe-
dracht mededelen. Vast s4aai slectes da 1

de heer Krijgsman op een gegeven mo-
ment werd vermist en op 26 april dood
in de kali Bewari werd aangetroffen.
De heer Krijgsman was gehuwd en va
der van 6 kinderen.

Australie koopt
„Friendships”

De Australische luchtoaartmaaischap
pij Ansett ANA heeft een nieuwe tok
ker F27 Friendship besteld bij de fa-
brieken in Amsterdam. De maatschap-
pij heeft al zes Friendships. Dit nieu-
we toestel is de 73ste Friendship d ie ge-
bouwd wordt in Nederland. Do F'27
word 4 ook in Amerika gebouwd, waar
de Fairchildfabrieken liceriWehoude "zijn.

Nieuwe KLM - lijn

Me 4 ingang van vandaag neemt do
KLM de Jordaanse hoofdstad A: :v
in haar net op. De routo van de nieuwelijn loopt van Amsterdam, via Wenen
Istonboel. Ankara en Belroe.h. Do
dienst wordt eenmaal per week in beide
richtin«on gevlogen met Lockheed Ëlec
tra vliegtuigen. De eerste vlucht van
vandaag word! meegemaakt door de
staatssecretaris van Onderwijs. Kunsten
en Wetenschappen, drs. Stobenrauch en
door de Leidse Arabist prof. Drcwes.

Austr. minister uit
Nederland vertrokken
Bij zijn afscheid na een driedaags

bezoek aan ons land heef 4 de Austoi-
Üsche miinijster Cord getobd van cjjs
goedo vooruitzichten voor de toenemen
de samenwerking op velerlei gèbtjjed
tossen zijn land en Neder!: nd. D
Cord is de minister voor de industoielo
ontwikkeling voor West-Austealië. Hij
hoopte dat Nederl. waterbouwkppdigfn
en financiers hun medewerking zullen
verlenen arm de grote irripaUeprojekten
in Kimberley, waar veel water nodig
is voor de tropische landbouw. Minister
Cord bezichtigde tijdens zijn bezoek de
Fokkerfabriek, de werven van Wilton
Feyenoord. een landbouwproefstation ;n
Wagemingen en de AKU in Arnhem._

Ns
Padvinders defileerden zaterdag over

al in Nederland ter viering van. he4

vijftigjarig bestaan van hun organisatie
De padvinderij kreeg vasto voe4 in

Nederland in 1910, twee jaar nadat
Lord Baden Powell in Engeland de
beweging had ges4ich4. Optochton me'
fakkels en lampions in steden en dor-
pen waar padvindersgroepen zijn, open
den de feestelijkheden die tot septem-
ber zullen voortduren.
Eergisteren nam een delegatie van 2500
welpen en verkenners deel aan he 4 jaar
lijkse défilé langs Paleis Soestoijk, ter
gelegenheid van de verjaardag van H.
M. de Koningin.

In verband me 4re berichten over de
boyco4 van de Nederladse scheepvaart
in Indonesische wateren verreeni' he 4
ANP van de Indonesische vertesfenwoor
diging in Den Haag. dat. volgen- do be-
palingen van de rretroffen maatregelen,
schepen onder Nederladïe vlas in de
Indonesische wateren mogen blijven
varen en Indonesische havens aandoen.
Aan schepen onder Nederandse vlag is
het echter verbodten personen en goede-
ren te vervoeren uit en naar Indonesi-
sche havens.
Een woordvoerder van het ministerie
va Buitenlandse zaken in Den Haag
heeft in antwoord óp vragen meege-
deeld, dat de Nederlandse diplomate \e
vertegenwoordiger in Djakar e, mr.
Frowein. opheldering heeft «evraato
over het verbod. Een ambtenaar heeft
mr. Frowein een exemplaar ver chaft
van de officiële tekst van he besluit
van de Maritieme Raad Indonesië.
Derhalve is de Nederlandse regering
4hans ingelicht, ze behoudt zich uiter-
aard alle rechten voor. aldus de woord-

De waarnemend miniser van Bui.en
landse Zuker heef4 gisteren aan de Ne
derlandse zaakgelas4igde in Djakar'te
gezegd dat de Nederlandse plannen om
de strijdmach' in Nederlands Nieuw
Guinea te versterken een gevaarlijke
situatie doen on4s4aan. Öi4 word 4 het
volgens de Indonesische regering bij-
zonder door de uitzending van de Ka-
rel Doorman naar de wateüen rond
Nieuw Guinea in de loop van di4 jaar.

De waarnemend minister van Buiten
landse Zaken. Effendi zei da4 zijn minis
terie verras 4 -was da4 in het Nederland-
se communiqué waarin de beslissing
om de strijdkrachten te versterken, ge
sproken wordt over de agressieve ele-
menten in Indonesië, waar toch de In-
donesische legerleiding 'wee dagen ge-
leden officieel verklaarde da 4 zij lo-
yaal was aan de Indonesische buiten-
landse noliUek.

■

AnW-F, W HERSCÖÊ-rf ;'v wenst
vrienden eh'bekenden;'een.' jjöed ver-
blijf en het1 allerbeste "7é;7b/4-'60 a.b.
Super Cónnié. 1:536
TW_: 1 ——r 1—_-,

TE KOOP AANGEBODEN: Bos,ch compr
koelkast 125 liter: Zeiss. I^oo moyilu:<
.smalfilmprójec'or mat scherm; " Fodor
Kinostatieï;' Philips luidsreker;'gordij-
nen (deels nieuw).
de ZWART. Wilhèiminalaan Noordwijk
tel. H'dia; 330

INSCHRIJVING LEERLINGEN
R.K. LAGERE SCHOLEN

Kinderen die voor l jan. 1961 de leef-
tijd van 6 jaar hebben bereikt kunnen
vanaf 3 mei toU 10 mei worden inge-
schreven (dagelijks van 12.30 t0t 13.00
uur) zowel voor de MGR Cremcrs als
voor de Christus Koning school aan bei-
de scholen. Zij die de R.K. kleuter scho-
len, bezoeken, worden aldaar ingeschre-
ven als leerling voor het nieuwe school-
jaar.

BEKENDMAKING
Op woensdag, 4 mei 1960 zal ten 08.00

uur op het Ereveld van de Begraaf-
plaats te Hollandia-Binnen een kor!e
plechtigheid plaats vinden «er herden-
king van de gevallenen in de tweede
wereldoorlog 1940 — 1945.

Het Hoofd van Plaatselijk Besluur.

E.D.O. TOURNOOI 1960

terrein Berg en Dal.
2 mei a. H.B.S. — Zeemacht
16.00—16.25 16.30—16.55
b. W.I.K. — E.D.O
17.00—17.25 17.30—17.55
3 mei c. H.V.C. — POMS
16.00—16.25 16.30—16.55
d. ziGO — HERCULES
17.00—17.25 17.30—1755
5 mei. I. WINNAAR A—WINNAAR B.
16jOO—1S*?5 lfi.30—16.55
II. WINNAAR C—WINNAAR D.
17.00—17.25 17.30—17.55
6 mei. WINNAAR I — WINNAAR II
16.30—17.05 17.10—17.45

Woensdag 4/5-'60 E.D.O.
ROULETTE: om 8.30 uur 1337

CHEVROLET T*E KOOP
te bevragen Pardoen Borowai str.H.B.

1383

Silmprogr&mmii
ORIËNT THEATER

vertoont heden 2/5 en morgen 3/5
Mamie van Dooren en Arthur iHoncycu1
in de sprankelende show— en muziek-
film in Technicolor

"BORN RECKLESS"
Sentani Heden 2/5: "HIGH FLIGHT"

REX THEATER
vertoont heden 2/5 en Dinsdag 3/5 de
onvergetelijke film met Marlon Brando— Vivien Leigh

TRAMLIJN BEGEERTE
A STREETCAR NAMED DESIRE

Een film waarvan commentaar over-
bodig is. Mist deze unieke kans niet.
Leeltijd is STRIKT 18 jaar en auder.
HEDEN IN REX
Spoedig in REX C.D.F. (Vrouwen Club)

DKfGfflagß&KvWiM'' BtiÈf>T U: SITMAB LINE BIEIW U:
m.v. "AflltSk" van ISYÜNEY 28*
AUG. 1960 per m.v. "CASTEL FELICE" op 8 juli

via 1860 en 27 septsember 1960 RECHT-
MelbouraeT: Adclaidc— Freroan'le— STBEEKS NAAR NEDERLAND via

Adelde— Fremantle— DJIBUTI—&uez Auokland— Singapore— Colombo—Napels— CANNES— Southa^mpton en Aden—Sue*— Port Saad— Napels—
ROTTERDAM. South»mp*on— Rotterdam,
m.v. "FLAMINIA" van SYDNEY 13 Minimum passagetarief inclusief vlieg-
OKT. 1960. passage en 4 dagen hotel . . f. 1.795,—

via Maximum passageterief inclusief vlieg-
Adelaide— Fremantle-^- DJIBUTI—Suez passage en 4 dagen hotel ... f. 2.560,—
r-r- Por* Said— MALTA— MESSINA— alle afvaartdata en havens kunnen
Genua, met doorboeking naar Neder- zonder opgave aan passagiers worden
land. : veranderd,
ml. bij: Reisbureau ''SYDAM" t«l. 220. ml. bij: Reisbureau "SYDAM", tel. 220.
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