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Premier Chroestsjev
spiegelt zijn volk een

economisch paradijsvoor
Loonbelasting in Rusland afgeschaft

In de Opperste Sovjet heeft dé Russische premier Chroestsjef een rede ge-
houden en het Russische volk een toekomst van groto economische welvaar4
voorgespiegeld. Hij kondigde een serie maatregelen af, die de inleiding tot dit
nieuwe tijdperk moeten vormen.
Een van die maatregelen is de af-

schaffing van loonbelasting voor he1
personeel van Fabrieken en kantoren.
Een andere een bekor4ing van de werk-
dag.
De afschaffing van de loonbelasting
noemde Chroes4sjef een mijlpaal op de
weg naar de totale overwinning van he4
communistische socialis4ische systoem.
Ten aanzien van de arbeidsbekorting
deelde hij mee da 4 binnenkor4 voor alle
Russische werkers een werkdag van 7
Crux zal gelden dis in 19C4 verder zal
zijn gereduceerd tot een vijfurige werk-
dag Volegens Chroestsjof zouden de ver
bruikersprijzen in het afgelopen jaar
voorts met 10 miljard gulden zijn ver-
laagd' en dat de productie van industrie
en landbouw ver boven de oorspronke-
lijke raming zijn opgevoerd!.
Waarnemers wüzen er op da 4 de af-
schaffing van de loonbelas4ing weinig
invloed zal r-rtbhe-i e; de begro-t.jri'J van
de Russische regering.
Immers de Stoat is in Rusland eiwipar
van alle bedrijven. Wat 7.ij dt.w minder
aam inkomsten kriit*4 door de afschaf-
fing van de loonbelasting kan rij weer
goed maken dew ai-= ii-^-'-p-ove- p-n

grotore winst to maken. De maat-re-el
zal od het oub!tov «'el een ?nnstto" uir-
werktop hebben maar voor de rererins
is zü in feito n'ie*<= anders da*l e~n admi-
nis4ratieve wijztoinff. Rove-dton bi-f
een omzetbelasting bestaan die ook to
de afgelopen iaren al veel meer <?eto to
he4 regeringslaatje brach4 dan de loonbe

lasting. He 4 fei4 dat nu de directe bc-
las4ingen zijn afgeschaft en de indirecte
zijn blijven bestaan, heeftl een toestand
in het leven geroepen, waartogen iedere
vakbond in een wes4ers land fel zou
ageren, omda4 nu he 4 belastoigsysteem
is ontdaan van iedere progressie en de
kleine man naar verhouding zwaarder
word 4 belast dan de man met een groot
inkomein.

Al de hervormingen van premier
Chroestsof moe4 men vocr4s zien binnen
het, kader van zija arrtbifto om op eco-
nomisch gebied he 4 kapitalistische Wes-
ten te overvleugelen. Momenteel is de
Ver. Staten nog de grootste economische
macht in de wereld. De sovje4 Unie is
nummer 4wee.

Z. Afrika houdt been stijf
De Zuidafrikaainse minister van Bui-

tenlandse Zaken verklaarde woensdag
in Londen, dat de blanke bevolking van
ziin laind niet bereid is om de macht
ui 4 handen to geven aan een mogelijke
Afrikaanse dictatuur. Hij legde deze
verklaring af kor 4 voordat hij naar de
derde plenaire zitting vatn de Gemene-
bestconferentie ging. 'In Johannesburg is inmiddels door
een regionaal gerechtshof drie jaar. ge-
vangenisstraf opgelegd aan Rober* Man
galise Sebukwe. Hij werd schuldig be-
vonden aan he* aanzetten van de Ban--
toe bevolking om zïch *egen de passen-'

--.;"■ ,:.

wit te ve*"v»ttoh. Typ hep" SoHföwè ii
e,udleider van het Pan-Afrikaan se Con-
gres. Drie andere bestop-rsi-vton van d->-
-ze partij zijn tot twee jaar gevange"-'*--
s4raf veroordeeld.

Australische Missie bij
Enromarkt

De Australische ambassadeur in Den
Haag en Brussel is benoemd tot hoofd
van een diplomatieke Missie van Au-
stralië bij de Euromarkt).

Zuid-KoreaansFregat
beschoten

De Zuid Koreaanse marine is in stoat
van paraatheid gebracht naar aanleiding
van de beschieting va:i. een Zuid Kore-
aanse tjorpedobuu-jager.
Een marinewoordvoerd-r verklaard»
dat de maatregel is genomen in over-
leg met het opperbevel van de Ver. Na -ties op Korea.
Volgens de zujd Koreaanse leden wil-
len, de NaoFdefl'ikeri subversieve ele-
menten aan land zet4en op Korea.
Een commissie van het zuid Koreaanee
parlement is vanmorgen begonnen ""«t
de voorbereiding ran de beraamde
grondwetswijziging waarbij he* een-
mans bewind van Sirngman Rhee zal
worden Vervangen door een democra-
tisch regeringsyts*eem.
De commissie cal vertesrenwoordigers
van het volk over deze wijziging horen

Over een dag of vijf hoop; zij haar rap-
porton to voltooien.

De poli4ie van Zuid Korea heeft van-
morgen Lic Soong Wu gearresteerd, een
vroegere minister van Buitenlandse Za-
ken. Zijn arrestatie houdt verband me'
de gepleegde ongeregeldheden bij de
presidentsverkiezingen.

Defensie NG op 10 mei
in Tweede Kamer

In de vergadering van 10 mei a.s. zal
in„„de Tweede Kamer de brief van de
minister van Defensie over de Verde-
diging van Nederlands Nieuw Guinea
direct aan de orde worden gesteld.

.De Kamerleden zijn hiervan door de
Kamervoorzitter in kennis gestold.
gestold.

Soebandrio dreigt

De Indonesische minister van Buiten-
landse Zaken Soebandrio heeft ver-
klaard dat gig geyolg van de aangekon-
digde troepenverstorking op Nederlands
Nieuw Guinea nu ook de Indonesische
s4rijdkraidhton zullen worden uitgebreid.
Hij voegde er nog aan toe dat alle Ne-
derlandse economische invloeden in zijn
land zullen worden uitgeschakeld.

Sbebandriö zei di* in Rabat op de
laatsto dag van he 4bezoek van presi-
den* Soekarno aan Marokko.
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Nieuws uit Fak = Fak:

INSLUIPERS, CEMENT,
NIEUWE KERK

Infiltranten metbehulpvan bevolking Gearresteerd
In de avond van 15 en de ochtond

van 16 april werd me' behulp van de
bevolking van da dorpen Werpigang)
en Danaweria een dertiental Indbne
siers dexir, de politie ingerekend. Een
groep van twee personen was in de
namiddag van 15 april nabij het dorp
Werpigang opgevat en aan de politie
overgeleverd, terwijl met behulp van de
bewoners van Danaweria nabij da 4 dorp
nog een elftol personen werd gearres
teerd.
De personen waren door de bevolking
ontdek4, waarna de autoritoiton werden
ingelicht. De politie verricht een nader
onderzoek naar he 4 doel van de koms4

van de insluipers.
(Fakfak—bode)

Volledigheidshalve tekenen wel hier
bij aan, dat Werpigang en Danaweria
beide Islamitische kampongs zijn.
MARINE GEEFT CEMENT ALS BLIJK
VAN WAARDERING,
dering.

Reeds eerder werd bekend gemaakt
dat een aantel personen in de dorpen
RoembaU en Patipi in de Onderafde
ling Fakfak weracn onderscheiden me ,
de bronzen medialle voor (rouw en
verdienste in verband me4 hun optee
den bij de ramp met de Martin Mari
ner die op 17 december j.l. in de Pati
pibaai neerstor44e.

Nader vernemen wij d;J4 behalve
Residen4 Winia van Fakfak ook de ka
pitein der Mariniers De Rochemon4
zich in een toespraak tot de redders
rich4te. Hij brach4 o.a. een woord van
dank over van de geredden zelf en
van de commandan4 van H.M. "Ams'e '.
dam" die bij de opsporing van he4 ver
ongelukto toestel ook zeer veel mede
werking van de bevolking ondervond.
Beide sprekers legden in hun toespraak
de nadruk op de betekenis van de teak
die de Koninklijke Marine voor alle
inwoners van Nieuw Guinea verrich4.

Als blijk van waardering werd na
mens de Commandan4 Zeemach4 aan
ieder der beide doipen 33 zakken ce
men 4 geschonken, ten behoeve van de
bouw en he 4 onderhoud van de Mos
keeen te Roemiba 4i en Pa'ipi.

Voorts kregen de dorpshoofden: een
Oorkonde en he 4 dorp Pa4ipi een wapen
bord. In Roembati s4aa4 reeds jaren een
wapenbord als teken van verbonden
heid 4ussen Nederland en het Radja
schao Roembati.

Zowel bij aankomst a ls bij vertrek
van de gaston toonde de Radja van
Roembati de gebruikelijke gastvrijheid
u/?.urd^or een t°"eo-- aan ?ijn dorp -ton
bijzundeie 'üidiiue K.njg'-.
NIEUWE KERK IN DEGEN GEOPEND

Op 20 april werd in. het. dorp Degen— Patipibaai — een nieuwe kerk van
de Moluks Proteslan4se Kerk in ge
KrmjiV no"^—-"-> TT--, l— :~ An ..— .-^*. «--->

ren genouigden tér geïeigenhtinl nieirVan
naar Degen gekomen o.a. de Resident
van Fakfak en mevrouw Winia,1 de ge
machtigde van de Moluks Protestantse
Kerk Ds. H.L. Beek, de Onderafdelings
chef van Fakfak en mevrouw Mrlhtor
en voor4s de gemeentovoorgangers van
de MPK gemeenten to KokaS, Kajoeni,
Fakfak, Adora, Poear en Tetar en nog
vele anderen.'

Na een korto diens4 in he4 oude kerk
gebouw — tevens school — waarin de
gemeentovooranaer — onderw.ij7.er de

heer Silahooy voorging, vertrok men in
een lange stoe4 naar he4 nieuwe gebouw
da 4 prachtig op een heuvel gelegen is
vanwaar men een breed uitoich4 heef 4:
over de Patipibaai. He 4 kerkgebouw
heef 4 f, 30.320,— gekost.

Nadat Ds. Beek dé sleutel van he 4
gebouw ui 4 handen van de aannemer
Samallo had ontvangen werden de ca.
500 aanwezigen achtereenvolgens loege
sproken door Ds. Beek en de voorzi4tor
van de classis Fakfak/Kokais van de
MPK pendeto Wa4imenav

Zangkoren uit Adora, Wetrba, Tetar
en Degen luisterden de plech4iaheid on,
terwijl ook een zanggroep ui 4 he 4 Isla
mitische dorp Offi haar medewerking
verleende. Een bewüs van de goede ver
standhouding welke er tossen de diver
se bevolkingsgroepen en gezind4en
heers*»

Falrfak-bode
Geslaagd zwemfeest te

Hollandia
Op bevrijdingsdag 5 mei werd bij

Meerzicht in het Sentor.imeer een alge
meen zwemfees4 gehouden waarvoor gro
4e belangstelling bestond, zowel wa)i
deelnemers als toeschouwers betreft.

Velen die zich nie4 in de strijd en in
het wator hadden geworpen volgden de
zwemmers en zwemsters langs he 4 lange
parcours met verrekijkers.

Voor de lange afstandwedstrijd voor
dames hadden zich zes deelneemsters
gemeld die zich als volgt classeerden:
1 Liesbeto Wt4ewaal, 2 mevr. Pawyna
ma. 3 Dieuwko Nijhuis, 4 mevr. Aarsse
5 Janny Nijhuis. fi mevr. Terlaag.

Mevr. Aarsse had lange tijd een flin
ke voorsprong, maar verloor die bij he4
naderen van de finish.

Bij de wedstrijd voor heren waren
er 25 deelnemers, waarvan er drie vroeg
tijdig opgaven, De eerste zes aankomen
den waren: 1 Van Wamel, 2 Michielsen
3 Couwenberg, 4 Dick Übbink, 5 Ter
Brink, 6 De Leeuw.
En 4enslot4e was er een wedstrijd voor
veteranen die werd gewonnen eïoor Ba
ron Van der Feite. Tweede werd Graf
derde Belinfante.

Enkele speedboa|faezi4ters hielpen
spontaan bij de controle e.d. hetgeen
door de organisatoren op prijs werd
gesteld.

Na afldbp van de zwemwedstrijd volg
de een Watorski demonstratie bestaande
ui 4 een nummer stun4skieen door de he-
ren Kurnmer en Groeneveld, een num-
mer springen door de heer Klimmer en
eta-i uluwndamous'natie door de heer Van
Vreeden.

De Watorpolowedstrijd tossen de
teams van Kon. Marine en Burgerij
eindigde in eeen gelijkspel 4—4. Beide
teams plus de scheidsrechter wierden
t.t-xoi._*--e dOOi ej-r: KXplu^'-ant vhi --Ji'

zieh4 onthaald op eeen nasigoreng maal
tijd.

SWHorganiseert speed-
boat-races op Zondag a.s.
Reeds geruime tijd geleeden werd eeen

aanvang gemaakt me 4 de voorbereidin
gen voor de organisatie van de races,
welke a.s. zondag to Meerzicht! gehou
den zullen worden. He 4enige zichtbare
teken daarvan is het parcours dat in
middels is uitgezet. Zoals we dit van

SWH gewend zijn, is he 4 een moeilijk
parcours en beloven de races dus weer
spectaculair to worden.

Een speedboa4 race lijk 4 een strijd
waarbij alles is toegestaan maar daar
vergis 4 de leek zich in: Al mag men
naar keuze links of rechts passeren, er
is een streng reglement, gebaseerd op
dat van de American Powerboat A4-
sociation, aangepast aan de omstandig
heden in Nieuw Guinea.

Het programma vermeldt ditmaal ook
races voor zwaardere boton. De behen
digheid speel 4 hierbij een kleinere rol
van de coureur meer techniek en bere
dan in de lichte klasse maar er wordt
kening gevergd. In deze klasse zullen
er circa 10 deelnemers zijn. Naar wij
vernemen zijn de gebroeders Severijn
voornemens om een "swish" met twee
motoren Uit te rusten elk bediend door
één man. Di 4 vereist een bnzondere
esoorr^'natie tussen ,de twee coureurs
vooral on een bochtig parcours als bij
Meerzicht.

Tenslo'to is er dan weer de algemene
handicap, waaraan alle boten deelre
men. De langzaamste vertrek 4 he 4 eerst
de snelste het- laa4s4.
(Thnone*iis<ih kunrlen ze alle tegelijk
aan de finish zijn.

Evenals bü autoraces zijn het ook
bij de speedboatraces nto4 altoen de
motoren, maar vooral de conreyurs die
de doorsla? reven. Dit, brengt de span
ning in de -"vedstrijden waar 70 voien
op gesteld zijn.

Meerzicht te^ft speciale vooraienin
gen om een vlotte bediening te «aran
deren. Verkeerspolitie zal tydüg aanwe
zig zijn om bij he 4 narkeren regelend
op te 4reden.

De entree bedraagt voor irnhvticsen^--i
f. 1.50 voor kinderen van 5 t/m,, it iaar
f. 0.50. Kindenen onder de vijf j.aar
hr-HK^n crra+ip toegang.

De rier^to onbrenest irom* ten, poede
aan het fonds voo" de smitor)tonte->.

Damonstraties in Seoul
Voor het parlementsgebouw in Seoul

hebben militeiren dinsdag van traan-
gas gebruik moeten maken om de
monstoerende s4udenben en scholieren
uiteen te jagen die de onmiddellijke
ontbinding van de nationale vergadering
eisten.
Soortgelijke betogingen werden gehou
den in Pusan en in Kurnhei ten noort-
den van deze havenstod. De jongelui
achten het tegenwoordige parlement on
bevoegd de beoogde grondwe4swijziging
to4 stond te brengen. He4 Zuid Kore-
aanse parlement heeft he 4 aftreden van
presiden4 Syngmann Rhee bekrachtigd
en de verkiezingen van 15 april die tot
zijn vierde ambtstermijn hebben geleid
ongeldig verklaard. Rhees's voorlopige
r.—...~1 -*r.~. TT , ,-.-.,,,, - ' f'*-1-" ~-^='...-'. s ,m wiLji.,^ üuOj.l- xiiahja^hciis \.xe
vorming van zijn ,zakenkabiin(et vol-
tooid. De nieuwe regering heef 4 la4en
uitkcmem een soepeler houding tegen
over Japan aan te nemen dan onder
Rhee het geval was.

Zuid - Afrika
Het is zo goed als zeker dat) de

blanke bevolking van Zuid Afrika over
enkele maanden in een referendum zal
beslissen over de vraag of de Unie al
dan niet gen republiek zal worden.
Een wetsontwerp dat dit referemdufri
mogelijk wil maken is voor de derde
en laatsto keer door het Huis van Af-
gevaardigden goedgekeurd. Het ontwerp
gaat nu naar de senaat doch di* word*
als een formaliteit beschouwd.



Dodenherdenking on
Ereveld te Heli.-Binnen
In de vroege ochtond van de 4e mei

had op het Ereveld van de tlegraavf
plaa4*! te Hollandia Binnen een sobere
plechtigheid plaats tier herdenking vatn
de gevallenen in de Tweede Wereld
oorlog

Nada4 een gewapende wach4 van Ma
riniers zijn plaats had ingenomen en de
Commandant Zeernach 4 en die Oouver
neur. ter plaatse waren gearriveerd.
werd de vlag halfstek gehesen. Daarna
hield de vlootealrnoezer.io-. nator Foton
een 4oespraak, waarin hij de beteken's
van de in de tweede wereldoorlog ge
brachtle offers duideliik maakte.

Vervolgens legden de Gouverneur en
de Commamdan4 zeemacb4 iede'- een
krans aan de voe4 van het gedlenkteken
daarin opaevolsd door yartoflenwoordi
gers van verenigingen en instellingen.
en pariionlieren.

Behalve drputo4ies van de verschil
lende Marine onderdeleen en de Atee
mene PoliMe. was ook een afvaardiging
van he 4 Veteranen Legieven aanwezig.
Onder de burgerlijke au,1arite;(/en be
vond 7'ch o.a. de Liason oflffice" van
Australisch Nie»w Gitoen.

Na een sebed waarin d" Vlor>tm-edi
kan 4 Ds. Ka 4 von-sin". voted--» een Tpti
toe. en daar-^ee v/a.s deze korte ntorVi-T
heid ten einde.

Krokodil valt opnieuw
aan

De Sydney Morning Herald meld*
da 4 in de Marshall Lagoon, 4en zuiden
van Por 4 Moresby een reusach4ige kro
kodil opnieuw een vrouw uit een prauw
heef 4 trachten te sleuren.

Het dier kroop in de prauw
en greep de vrouw van ach^ren.

Toen hij met de gillende vrouw terug
viel in he> water grepen drie in de
prauw zittende au4ochtonen die vrouw
vas4 en een vierde bewerkte de kroko
dil met zijn roeispaan, waarop he4 hees1

haar loslie4. De vrouw werd zwaar ge
wond door haar me4gezellen naar de
die2i*sbijzijr;de plantege jiebrachl4 van
waar zij lator per vlieg'uig naar Port
Moresby werd vervoerd.. Daar is zij in
kritieke toestand in het ziekenhuis op
genomen.

De administrateur van de ondernie
ming waar haar eerste hulp werd ver
leend zteg4 dat| he1 dfezelf.de krokodil
is die enige weken geleden een meisje
van 15 jaar uit een prauw greep en met
haar in de diepte verdween.
Een beroepsjager is ui* Australië op
weg naar he4 gebied waar het ondier
huis 4 om te trachten het te doden.

Buitenlandse hulp

De Amerikaanse senaat heeft wn be
drag van 4'/« miljard dollar goedge-
keurd voor het buitenlandse hulppro-
gramma.

Da1 is 50 miljoen minder dan wat
president Eisenhower had gevraagd,
rinr.* ïoic mppr rian het bedrag o-an bot

huis van afgevaardigden wil toestoan.
Huis en senaat moeten nu onderling
to4 overeenstemming men te komen
over he1 bedrag dat uiteindelijk voor de
buitenlandse hulpverlening zal worden
uitgetrokken. Presiden4 Eisecnjhower
waarschuwde maandag dat verlaging
van zijn programma de nie4 communis
tjsche landen sterk zal benadelen, in
hluni Steijd tegen het imperialistische
communisme.

DRIE TAKEN
Een der residenten van Nieuw Guinea
omschreef de teak van eten bestuurs
ambtenaar eens met de woorden: poli
t'ie, rechtspraak, welvaar4bevorderin@j
Nie4 ten onrechte noemde hij de wel
vaai-4sbevordering pas in de laatsto
plaa4s wan4 het is in de praktijk van
dr bestuursvoering een sluitpost. Bo
vendien heeft deze vorm van bestuurs
bemoeienis slechts bij uitzondering
rechtstreeks betrekking op he« ooono
miseh handelen van de bevolking. In
troducMe en uitbreiding van de t|eelt
van) handeHsigewassen bijvoorbeeld ,g]e

schiedt sleeh4s bij uitzondering onder
leiding van he4 bestuur. Een van die
uitzonderingen is de klapperaa-nplantt
? ti rl» zuidkust van de "v]ospV*np °n
der leiding van de bes4utursatmb4enaar
Cape44)' die ook elders op heit gebied
van de welvaartsbevordering opmerke
lijke resultaten heeft geleverd.

lVtees4al ber-erk4 de be.stn-ursho""o"ïe
nis 7ich in de"ze echter to4 de iurirï'sohe
oi-ni:i<jti,i-iici- van do welvaar*s,r»e"OT,de<,"ivig
7n aiq Vipj ro^olen var o^^ridkwesttew on
to4 be 4 ingrijpen In autochtone eewoon
ten en instollinigen die od hetl oeono
mish haniinlm of hpt wel-din von rjo
ftovolktoe een nadelige invloed bliiken
te oefenen Zo worden er od verschil
lendio plaateen rKWineen in he* werk oe
stold om de bnridsnriis te verlagen. De
70 hppf' nameliik de netotog om to s4ij"
een naarmate er meer geld onder de
bevolking in omloop konA zoda 4 een
to trroo4 dleel van he* kapitaal van de
bevolkte? te economisch waardelo-"» coc
deren word 4 bietegd.

De laatste 4ijd zijn een aantel he
stuursambtenaren erin geslaagd om de
bevolking tot wegaanleg 'te bewegen'
tegen eeen minimale of zelte zonde- ve>-
goeding, doordat d» l^evolking het nut
van wegen steeds duidelijker gaat be
seffen.

RECHTSPRAAK
De bestuursambtenaar heef 4 in Nieuw

Guinea tot op hed«n ook een zeer be-
langrijke rechterlijke functie. Men on-
derscheidt in Nieuw Guinea gouveme-
mentsrechtsoraak door een onafhanke-
lijke rechtor voor de nie4 autochtonen
en daarnaast de inheemse rechtspraak
voor de papoea's. In di 4 laatste geval
treed een bestuursambtenaar me 4 ton.
minste cto r::r.0" van t—-" t-^rv *- '-
op, hetzij ais alleensprekend reehtor,
heto.i als adviseur van een "landsc^aps-
re?ch4ba-ik", bestaande üi4 een onderge-
schikt bestuursambtenaar als voorzitter
en twee ■"■ooraanstaanrie autochtonen
a\e leden. °ok als adviseur is he 4 echter
de Europese bestuursambtenaar dte in
de prak4i,ik de uitspraak beheerst.

Deze verdeling in gouvernemen4s-
redhtspraak en inheemse rech4spraak
gaat mt van de stelling dat de autoch-
tone bevolking van Nieuw Guinea, zoals
ook in he 4 voormalige Nederlands-Indië
gela4en is in he 4 genot Van eigenrechts-
pleging. Tot) op grote hoogte is dit ech-
ter een fictie, wan4 de papoea's kennen

in hun oorspronkelijke cul4uur over he*
algemeen geen rechtspraak in onze zin.
De figuur van de "rechter" was hun
over het algemeen onbekend. Overtre-
dingen van gedragsnormen werden ge-
straft door de benadeelde partij die, ge-
steund door dte publieke opinie, het
recht in eigen hand nam.
Conflicten werden opgelost door scha-
devergoeding, ceremoniële ruil, of door
verhuizen zodat men elkaar nie4 meer
tegenkwam. He 4 fei4 da 4 er nu wel
rechtsprekende organen voor de pa-
poe's bestaan betekent dtus een afwij-
king van het papoea-recht en men ziet
dan ook da 4 zelfs in streken die al lang
onder bestour zijn, de neiging bij de
bevolking besteat om vooral civiele za-
ken in eigen kring op te lossen. De
door he 4 gouvernement ingestelde rech-
ters en rechtbanken proberen echter
wel om redit te spreken overeenkomstig
de rech4sopvat4ingen van de papoea.

„Veranderend Bestuur op
Nieuw Guinea.”

Onder deze ti'el verscheen in de NRC van 14 april jl. een beschouwing over
de taak en de werkwijze van he 4 Binnenlands Bestuur op Nieuvv Guinea.
Enkele fragmenten uit deze beschouwing achten we belangwekkendgenoeg om
in ons blad over te nemen:

POLITIE
En dan komen we aan he 4 hoofdstuk

"politie". Behalve de normale odsdo-
ring van misdrijven en overredingen
val 4 hier vooral onder: de handhaving
van orde en rust. Di 4 is de primaire teak
van een bes*uursam'ïtonaar in dien zin
dat als orde en rust in gevaar kom°n,
hij zich geheel op dit aspec4 van zijn
teak concentreert.

In de onderbestuur gebrachte gebie-
den kan men in principe drie vormen
van verstoring van orde en rus 4 onder-
scheiden :

In de eersto plaa4s de onderlinge oor-
logvoering tussen stommen die beteek-
keiijk kort geleden onder bestuur zijn
gebracht en die er zich niet bij kunen
neerleggen dat zij hun geschillen voor-
taan door he* bestuur moeten laten be-slechten. In het afgelopen jaar hebben
zich dergelijke ordeverstoringen voor-
gedaan in de Baliem en in Zuid-Nieuw
Qunea.

In de 4weede plaats een opstand vaneen onder bestuur gebrachte stem tegei
de Nederlandse overheid zelf. Deze
vorm is in Nieuw Guinea zeer zeldzaam
dank zij he 4 fei4 dat de bevolking van-
ouds in zeer losse sociale verbanden
heeft geleefd die nie4 to4 een effec4ieve
militeire inspanning in staa4 zijn. On-
derwerpingsoorlogen zijn in de gehele
geschiedenis van he 4 Nederlandse be-
stour op Nieuw Guinea hoge uiteonde-

Ten slo4te is er de mogelijkheid da4 el'
zich onder de min ol meer ontwikkelde
en geübaniseerde papoea's activi4eiton
voordoen die gericht z jjn tegen de Ne-
derlanse overheid. Deze activiteiten kun
&eU Imloiie.si.se») en iNifluwgutoees ncfi-
onalistisch georiënteerd zijn.

Pro-Indonesische gezindheid is zeld-
zaam onder de papoea's en zal aan be-
4ekenis nog meer inboeten, naarmate
een nieuwguinees na4ionalisme aan
zuigkracht win 4. Dit nationalisme is in
Nieuw Guinea nog slechts rudimen'air
aanwezig maar Afrika leert ons da 4 he 4
zich snel zou kunnen ontplooien.

Vervolg op pag. 4.



Voor de instolling van de eerste s'reek
raad was he4 bestour ton aanzien van
beide vormen van potentiële oppositie
uitermate op zijn hoede. D^ «Tiogeliik-
heid to-t loyale opoositie on'ibrak en ie-
dere vorm van politiek verenigingsleven
kreeg daardoor een "subversief" en ge-
heim karaktor opgedrongen. Vete's i--=m
men zich niet aan de indruk onttrekken
da 4 de overheid voor alles oponbere
uitingen van kritiek wildie vermijden.
nie4 zozeer om die kritiek zelf. als wel
om de indruk die daardoor op de huiton
wereld werd gemaakt. He4 weifelende
thuisfront in Nederland he~ft hter b/*i

tekere mato van geheimdoenerij in de
hand gewerkt.

Intossen zal het duideliik zijn. da,t rl^

positie van ■de afzonderlijke bestuurs-
ambtenaren en van het bestoiursappa-
r<m'' ir 71'ia ingriiperd word 4 ffe-

wiizigd door de instelling van stre-k-
-raden en to zijner tijd door die van cc:
Nieuw Guinea raad.
Het besto.ur wordt hierdoor niet slech(s
gedemocratiseerd, maar ook gedecentra-
liseerd, hetgeen beide impliceert dat de
overheid) dichter bij de bevolking wordt
gebracht.

Bovendien zijn de stedelijke centra
in opzet niet begrepen in het ter-iteor
van de steekraden. zoda4 een bestuurs-
voering die speciaal gericht is op de
specifieke behoeften van een stedelijke
bevolking tot de mogelijkheden gaa4 be-
horen.

Indon. Zaakgelastigde
naar Lissabon

In verbatnd met bet bezoek dat pre-
sident Soekarno aan Lissabon Portugal
breng*, [s de Indonesische zaakgelastig-
de in Den Haag de heer Susanto naar
Lissabon ontboden. In Haagse politieke
kringen verwacht men dat Soekarno en
zijn minister van Buitenlandse Zaken
Soebandrio aan de zaakgelastigde in-
lichtingen zullen vragen over de rflna'-
regeleh die de Nederlandse regering
voor de verdediging van Nieuw Guinea
heef genomen. Waarschijnlijk zal de
de heer 'Susanto maandag a.s. weer in
Den Haag terugkeren.

NIEUWTJES
uit Nederland
■ .

Voord® ouders die hun kinderen een
goede richting willen laton volgen - ge
zien de perspec4ieven voor de bosbouw
in Nieuw Guinea —in Apeldoorn
wordt dit j.aar de eersto bosbouwtech-
nische school geopend.

En voor de mannen die veel op tour-
nee in de bush moeton; tijdens hun ver
lof in Nederland om to ön4houden: In
Limburg is een schooltje waar de man-
nen kunnen leren koken.
Niet roken in de keuken zeg' de leid
ster. En . '.' ."'vergeet he4 gaefornuis nie*
als U tori: g kom4. _:_-...;

Italianen ontdekken
Ned. kaas

In Italië, is plotseling alle Nederland-
se kaas uitverkocht.
Dat is te danken aan de campagne tij-
dens de recento jaarbeurs in Milaan en
de speciale Nederlandse kaasweek.
Voor he 4 eerst beginnen de Itelianen
ook de Goudse kaas 4e ontdekken.
De expori van di 4 Nederlandse zuivel-
product naa,r de Itoliaanse Euromark4-
partoers s4ijgt ieder jaar.
In 1959 bedroeg die ongeveer 1000 ton

Geen overeenkomst
Een officiële woordvoerder van de

Australische regering heef 4 gisteren ge-
zegd dat zijn regering geen overeen-
koms4 heef4 me 4 de Nederlandse rege-
ring omtrent he 4 gebruik van militaire
4roepen in Nederlands Nieuw Guinea.
De woordvoerder, Sir Garfield Garwich
zei dat er evenmin een overeenkomst
bestea4 voor he 4 gezamenlijk gebruik
van bases of materieel. Hij an4woordde
op een vraag om4ren4 de Nederlandse
verstorkingen in dit gebiedsdeel. Sir
Garfield zei dat Austoalië omtoen4 ,de
militeire versterkingen nie4 was geraad
plec^gd.

Record inleg in
Nederland

De Nederlandse spaarbanken hebben
in he 4 afgelopen jaar een record inleg
overschot weten 'e boeken. De terug
betelingen in 1959 werden door de in-
leglgjngem met 240 miljoen gulden over-
troffen. Bovendien is he4 tetoal der in
leggingen een bedrag van 1400 miljoen
gulden groter.dan ooit in de geschiede
nis van het spaarbankwezen is bereik 4.
Toch heeft de spaarbankbond in haar
jaarverslag waarin deze gegevens wor
den bekend gemaakt scherpe kriMek
op de handelsbanken, die zich de laa4ste
tijd steeds meer toeleggen op het aan
trekken van spaargelden. De, bond zegt
het te betreuren dat de handelsbanken
de verhouding me' de spaarbanken drei
gen te verstoren.

12e Tulpenraily

De deelnemers aan de 12e in4erna4io
■nale tojpenrally arriveerden dinsdag
in Monte Carlo, waar zij, 22 uur rust
kunnen genieten. Zo gemakkelijk als
de eerste dag naar het oordeel van de
rijders is gewees4, zoveel steafpunton
zijn er in de tweede e'appe gevallen.
Een teaject midden in de Franse Au-
vergne moest met een gemiddelde van
63 km. peïr uur wardem afgelegd en dit
duel met de klok was voor de meesten
te lastig. Gisteren ging he 4 via de Alpsn
naar de Middellandse zeekust

Even als in Nederland zal op 10 mei
a.s.'Om 1700= uur! het V.L.N, op he 4
Ereveld van de ' begraafplaate te Hol-
landia-Binnen een herdenking houden
van de gevallenen van de 2e wereldoor-
log, na .1945 in Indonesië,. Korea -en
overal: elders in de wereld.
Veteranen worden verzocht bij de plech
tigheid aanwezig to zijn.
Op de koms4 van belangstellenden wenrd4
prijöegestelei 131)7

TELEGRAM

In antlwex>rd op de telegrafische ge
lukwensen van Gouverneur dr. P..1.
Platteel namens de gehete bevolking
van Nederlands Nieuw Guinea op Ko
ninginnedag heeft Hare Majestoi4 Ko
ningin Juliana het volgende danktele
graim aan de Gouverneur gezonden:
"betoig U en alle ingezetenen oprech4c
dank voor de vriendelijke gelukwensen"

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTE
Zondag 8 mei 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 8.30 uur Ds. H. Woldendorp
van Sorong.
Kloofkerk 18.30 uur Dr G.P.H. Locher
Chr.'Mil. Tehuis 8.45 mlr Ds. H.F. Ka 4
HOLLANDIA-BINNEN
NieuweKerk 8.30 uur Dr G.P.H. Locher
NieuweKerk 17.00 uur Ds. J. Drost
Sentani 10.15 uur Ds W. Sirag

WEEKEINDDIENST 7 — 8 Mei
Haven Dr. P, v/d. Kaade Tel. 538
Binnen Dr. A. Meyer. Tel 43
WEEKDIENST HAVEN 9 — 14 mei
Dr. P. v/d. Kaade Tel 538
Eij geen gehoor toestel 175

ALGEHELE OPRUIMING
20% TOT 30»/i> KORTING OP ALLE

GOEDEREN,
Ruime keuze, in japonnen, stoffen
schoenen, speelgoed enz.
WINKEL "JOAN" 1416
MS. KASfMBAR vertrekt zatordag 7
mei te 21.00 uur EMBARKEMENT
PASSAGIER^ TE 19.00 UUR.

JUIST ONTVANGEN: Soepele fla4s in
rwar', room en wit, maten 3Va 4/m. 8.
Italiaanse raff ia-tassen: jongenspakjes,
meisjesrokken

"VIJSMA", WITTE OLIFANT 1415
'BOEKENFEEST

Heden 8 uur in de MULOZAAL
TONEEL "DOKTER TEGEN WIL EN
EN DANK" — MUZIEK EN HÈRSEN-
GYMNASTIEK
Enteeï GRATIS — boven 14 jair.

DENKT U AAN MOEDERDAG
Een mooi roman is altijd een welkom

geschenk.
Wij ontelngen zojuist een' gro4t nieuwe
zending.

DE BOEKENBEURS 1409

filmprogramma
REK Theater vertoont heden 6/5 v/h.
laaatst de zeer machtige oorlogs film,

"SANDS OF IWO JIMA"
met JOHN WAYNE — JOHN AGAR.
Morgen vertoon 4 REK de zeer goede
actie '\n "JAGUAR" In het teken der
Lnip. d-mensen. met SABU

Mowi jns een zeer aparte stem die
bepaalde wreedheden uitvoeren.
De Motilohs die he 4Teken der Luipaar-
den dragen. Een film vol Actie en Span-
ning, Terreur en Onverschrokken moed.
Op 7/5 en ZONDAG 8/5-'6O wordt de^e
film in REK vertoont Alle Leeft

ORIËNT THEATER
vertoon4 heden 6/5 en morgen 7/5
"CAPTAIN KID AND THE SLAVE
GILRL" in kleuren, me4 Antoony Dextor
Eva Gabor en James Sfcay. Sensa4ip-
nele piraten film, muiterij en zeegevech-
ten togen de spaanse galjoenen.
Een hoogst interessante film met span-
nende momenton.
Holl. Binnen heden 6/5: "KISS ÓF PIRE
met Jack Palance.
Holl. Binnen morgen 7/5: "I VITELONI"
met Franco Intorlenghi.
Sentani morgen 7/5: "KISS OF FIRE"
me1 Jack Palance.
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