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Gebouw Nederl. Diplomatieke vertegenwooding Djakarta geplundero
Nog meer gewelddadigheden

verwacht
In Djakarta is gisteren he* gebouw van de Nederlandse Diplomatieke ver

'egenwoordiging geplunderd dooi* een woedende menigte.
Radio Australië meldde dat ind'one

sische troepen met de bajonet op het
geweer hel; gebouw moesten beschermen
tegen een; anfi Nederlandse betoging
die in de nabijheid werd gehouden.

Het erf van de legatie zou me' koor
den zijn afgezet Radio Nederland be
richt echter dat een menigte van 500
tot 1000 man het gebouw van de diplo
maMeke vertegenwoordiging is binnen
gedrongen en he* meubilair aan smukken
heeft geslagen. De portretten van de
Koningin werden van de wanden ge
rukt en het Nederlandse wapen, op de
buitenmuur naar beneden gehaald. De
Nederlandse vlag werd van de mast
gescheurd. De Blauwe baan werd er
af getrokken, waarna het resterende
rood wit weer gehesen werd. Voorts
werd er met stenen gesmeten.

Van een auto werden de ruiten in
geslagem

Een Indonesische legerwoordvoerder

Luitenant Kolonel Sunarjo zei, dat nog
meer demonstraties en gewelddadighe
den verwacht konden worden.

De schreeuwende mdnigte zwaaide
met vlaggen en spandoeken me* leuzen
die tegen de Nederlandse aanwezigheid
op Nieuw Guinea waren gericht. De rel

%s te beschouwen als een reactie op de
Nederlandse nialalfregellen *ea\ vfers|eri
king van de defensie van Nieuw Guinea

Volgens Radio Nederland worden de
anti Nederlandse acties door de Indo
nesische regering geleid, hoewel deze
gewelddadigheden betreurt.

Nadat dei menigte was afgetrokken
"had de Nederlandse zaakgelastigde een
bespreking op het Ministerie van Buiten
landse Zaken in Qja'karta. De Nederlandse regQring zal zich naarj aanlei
ding van dit incident van commentaar
onthoudten, zolang de zaakgelas'^de
haar nog niet alle bijzonderheden van
het gebeurde heeft medegedeeld.

Gemenebest bespre
king over Z.Afrika, in

De informele besprekingen over de
Zuid Afrikaanse asartheidspoli'iek die
op de Gemenebestconferentie in Londen
worden gehouden, zijn in een iimpas^e
raakt, doordat de premier van Malakka
van de bssprekingen is wesf^elopeTi;
Hij weigert nog enigebespreking me*, de
Zuid Afrikaainse minister Louw Q ve-
ren. De premier, Tenkoe Abdo?l Rahman
zei da* het onmogelijk was om te spre-
ken en verder samen te ffaan met een
vertege"WOordiger van een land/ dat vast
besle'ftn is niet Vnn een uitgestippeld?
politiek af te wijken.
Ik heb daa"^m besloten, aldus de n-o-
-mier, om met deze kwestia tot het einde
door te gaan. ook al zou het tot oen
bitter "inde ziin.
pij r-M'n terugkeer in Mailakka zal ik
de aa-M->cht van Pva Aziatjc-^o m Afri-
kaanse la-den vestigen on deze irnraa^se
en ik zal he^ vragen 4!e !b"islïss«n ""»lke
p^i^s te£»en Zuid Afrika pevo^rd die
*e worderi

Feesten in Togoland
Zoals bekend is vorige week het vroegere voogdijgebied Togo onafhankelijk

geworden. De RepuolieK logo is de 12
onafhankelijke staat in Afrika, en het
heeft een bewogen koloniale geschiede
nis achter de rug. Dit moge blijken ui*een merkwaardige detail: Ter gelegen
heid van de onafhankelijkneidsiees'-en
heeft de regering van Togoland Adolfvon Mecklenburg uitgenodigd cm hetland te bezoeker^ Deze Adolf was delaatste Duitse Gouverneur van Togoland
voor de eerste wereldoorlog.
MODELKOLONIE

De Duitsers hebben voor de eerstewereldoorlog getracht van het Schutizgebiet Togo een "Musterkolonie", een modelkolonie dus, te maken. Nadat Duitsland in 1883 de kust van Togo in bezithad genomen, slaagde het er binnen 18jaar in het gehele binnenland te pacificeren. De Duitsers hebben de scepter
in Togo niet met zachte hand gezwaaid
Wel hebben zij verrassend veel aan deeconomische openlegging van het landgeaaan. Niet minder dan 40 pet. van debegroting werd uitgetrokken! voor de
economische ontwikkeling, en sinds 1906heeft de "Musterkolonie" het moederland geen cent meer gekost.

Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog hadden de Duitse kolonisaloren reeds 1215 kilometer berijdbare
wegen aangelegd, rijkelijk \<eel voor
de tWee alite's, die er ;n 'i

"sa. Ook hadden de Duitsers de
en spoorwegnet met krach4

ter hand genomen. Het uitbreken van
de oorlog in 1914 maakte aan deze Duit
se krachtinspanning een resoluut einde.
De modelkolonie werd door de overwin
nends Fransen en Engelsen opgedeeld.

Piloten willen graag naar
Nieuw Guinea

De belangstelling bij he* vliegerkorps
van de Koninklijke Luch'-rnncbt voor he
tekenen van een vrijwillig dienstver
band voor Nederlands Nieuw Gu'nea
blijkt, aldius de Volkskrant, betrekke
lijk groot te zijn.

Het aantal plaatsen bij het squadron
Hunter straaljagers is echter beperkt.
De piloten voor Nederlands Nieuw Gui
nea zijn nog niet aangewezen.

Geen Indon. tin meer
naar Arnhem

Alle verschepingen van tinerts uit Tri
donesië naar de smelt'érij in Arnhem
zijn van 30 april i.l. af gestaakt, ?o
wordl uit welingelichte kringen te Lon
den vernomen. Re'! tinertn zal door In
donesië rjanr Penne of naar Texas
verscheen* wedden om =1 'hnr te word°ii
gesmolten. Bij navraag werd door de
Billiton Maatscih.')'omi aan he1 ANP mag
gedeeld dat) er op dit bericht geen com
mentaar was.

Stencilaan de grens

Aan de Nederlands—Duitse grens heeft
de Duitse douane de laatste dagen voor
bevrijdingsdag aan Duitsers die naar
Nederland fingen een gestencild
deling verstrekt, waarin de herdenking
in Nederland op 4 mei wetrd mX -<>
deeld. Bovendien werd in het stencil
de betrokkenen de rg.V
die dag wat achteraf te houden.

Zuurstoffabriek Manok-Wari ontwikkelt zich langzaam
In het jaarverslag van de machine

en zuursteffabriek van W.A. Hoek te
Schiedam wordt gezegd dat de ,T;~u"'
Ouinea Gas Maai i y-\ bijzon
der lanqzanm blijft orrttwikkelen.■ evse^o' ve"
doende voor de iivingen. Voorlopig worfei pp-^, dividend
uitkeringen verwa h in """.0, -.-

de
trekkeli.ik gerinro investeri >,g
k'eine re enuitbreiding van he* 'den flessenpark ter beschikkina wo«MHld

Be^rijdünssïagettje - * -
Aan 'de schooljeu* i ten in

Friesland! zcu ter herinering aan d.e
15e verjaardag ran de bevrijding een
tegeltje wo-d

Itjes te Harlin<- ikwamen
ied°r

een da* z jj 0p de achterzijde de
duiding droegen "made in Germany".
t^t volgde natuurlijk een gjespierd pro
■"es* van bet gemeentebestuur bij de
Nederlandse leverancier en de tegeltje*
w«rd«n m«t »poed gere*ourn«erd ....

Amerikaans vliegtuig boven Rusland
neergeschoten

Russen gebruikten raket
Nada* de Russische premier Chroestsjof in zijn toespraak in de opperste

Sovjet hadl bekend gemaaW, da* er boven Russisch gebied een Amerikaansvliegtuig was neergeschoten, gaf Maarschalk Gretchko gisterochtend naderbijzonderheden over he* incident. Hij verklaarde dat het Amerikaanse toesteldoor een raket was neergeschoten. Of de raket van de grond of uit een vlieg-
tuig was afgeschoten wilde hij nie* zeggen.

Uit' het verslag van het gebeurde dat
in he* blad 1 'an het Russfeche leger de
Rode £jter verscheen, zou men kunnen
opm.nkeni. dat er sprake is geweest van
een lucbtgevecht. He* blad schrijft dat
het toestel op grote hoogte he* Russische
luchtruim btnnondror^ en ra een kort
gevechU naar beneden werd eehaald.
Maarschalk Gretchko verklaarde van
mening te zijn, dat het toes'el Russische
verdedi?'ngsinsfallaties wilde verkenden
en de paraatheid van d» Russische ver-
deditrins op de Droef wilde stellen.
De Russisrhe b^den drukten gistere i

een foto van Het w*ik ni °n een van He
zes militairen die bii bet neerschieten
van het vliegtuig betrokken zouden ziin

geweest.
In Washington heerst opwinding over

het gebeurde. President Eisenhower
heeft een onderzoek gelast naar de gang
van zaken. Man schijnt enige tijd! in het
onzekere te hebben verkeerd, wat voor
toestel het was, maar nu is het inmid-
dels geïdentificeerd als een Locsheed U
2, het type van het onderzoekingsvlieg-

tuig dat gebruikt wordt voor meteorolo
gische waarnemingen en voorts als ver-
senningsvliegtuig en radiatie-ontdekker.
De Amerikanen zeggen dat het toestel
werd bestuurd door een employee van
de Loekheed-fabrieken, die van een ba-
sis in Turkije was opgestegen voor me-
teorologische waarnemingen.Men veron-
derstelt in Washington da» de piloot het
bewustzijn heeft verloren en bij ongeluk
het Russische lucht|ruim schond.

TOPCONFERENTIE BEDREIGD?
Ee 1 leiderde republikeinse senator,

Bridftes, meende da* Eisenhower moes4

weigeren om aan een topconferentie
deel te nemen, tenzij de Russen een aan
neirv-ïlijke verklaring konden opgeven
voo- het ne-Tschieten van het toestel.

Premier Chroestsjof heeft in Moskou
gezegd, da' er gezien dit incident weinig
hom bestaat dant de topconferentie met
succes zal worden bekroond.

lïij waarschuwde de Amerikanen dat
dergelijke incidenten tot een wereldoor-
log kunne- leiden. Hij beschuldigde

An^rika er voorts van, dat he* op 9
april eveneens een aggrcssieve daad zou
hebben gepleegd, *oen een Amerikaans
vliegtuig het Russische grondgebied van
Af«aWan uit zou hebben geschonden.
Chroestsjof meende dat de landen van
waar ui* die schendingen van het iucht-
r-m worden ondernomen ernstig ge-

waarschuwd dienen te worden, en dat
er sappen gedaan zouden moeten wor-
den om dergelijk incidenten voor te
brengen bij de Veiligheidsraad.

Deze zomer 5 commerciele
radioschepenin - Europa

Er schijnt een rage te ontstaan in het oprichten van drijvende radiozenders
zoals ook de zojuist voor de Nederlandse kust opgedoken Radio Veroraca er
een is. Nog deze zomer aal Europa er vijf tellen - vijf die tezamen m de

toekomst ongetwijfeld een probleem zullen gaan vormen van internationale
betekenis.

Het begon enkele jaren geleden met
Radio Mercur, een ze. der van r^~ voor
commerciële radio gestichte maatschap
pij, die ligplaats koos in de Oresünd.
De Mercur heeftl het, anc pogingen van
de Deense regering ten spijt de zender
tot zwijgen te brengen, reedis geruime
tijd uitgehouden, en zendt voorname
lijk lichte muziek, gelardeerd met re
claimeboodscfaappen uit, Wükbaar tot
grote vreugde van vele luisteraars in
Denemarken zowel als in Zuid Zweden

Radio Merair bleelf lange tjjd de
eniple ?iender—op—ccn—schip. Enkelje
dagen geleden volgde dai Vero
nica — en op 15 augustus gaat, alweer
bij gkandinavi*'! een co-pinM«-eië
Ie scheepszender de lucht in: Radio
Nord. De plannen voor een vierde sta
tion zijn ver gevorderd; al weert men
dan nog nie', hoe dat nieuwe station rol
gaan heten, zftker is wel dat bet schip
waarop het o-ebduwct wordt, zijn lig
plaats zal zoeken. <■"> dn r^^Wd vy,
t/enslotlb zal °°k Finland H-npr^Vorl
zulk een zander kunnen horen: de Dlan
nen, voor een schip buiten dte driesmijls
zone voor Helsinki schijnen vaste vor
men aan te nemen.

N*^rd *^ het pf.ïzAttder za,ï e-ïi
groots opgezette ondernemtvs v*>rr?e'v
On Hm ?.2s*e april w«>"d "-i* st»"'I,'*''!
daartoe gebouwde zenders-'Wc ged«or>'

die ook **2^ de iw^'trnüinw *,Jt*n' *"
gebruik ziin. Op diezelfde datum tradpiti

niet minder dan acht en twintig tech
nische en programma—medewerkers in
dienst v>ij de nieuwe maatschappij, die
evennis Radih Veroriioa gebruik zal

maken van een 20 kilowatt zender.
Bri-inder helde- is Radio Veronica

— althans in het westen van Neder
land — te horen.

Zondagavond kon men de zender op
de 183 meterba/nd horen. Omstreeks
half negen kondigde een mannestem
aan: "Hier is Radio Veronica, de vrije

radio omroep Nederland. Dames en he
ren, wij draaien thans ons eerste ver
zoekprogramma voor de opvarenden van
Harer Majesteits Kruiser De Ruyter".
De aankondiging werd een kwarr ier
later herhaald. De hele avond lang

draaide men daarop, zonder onderbre
kin? door ook maar een enkele recla
meboodschap. Amerikaanse en Duitse

— meest onbfskeride I— grammofoon
plaatjes.

Stijgenoe woningproductie in Europa
In de meeste Europese landen wjas

het aantal woningrin dat in 1959 werd
gebouwd aanzienlijk groter dan in het
jaar daarvoor. In Oostenrijk, België,

id, Noorwegen, Polan en Grcotj
mie' was de worJtngprodn&*ie sta

biel En slechts in Nederland was zij
-eri'nger dan in 1953. Dit blijkt ui* een
-tatïstiek die is gepubliceerd door de
Economische Commissie van Europa

een regionale organisatie van de V.N.
r. ereedgeko

men\, in 1959, vergeleken met

TZ - A-[Z25, r^e- Duitsland H. _Tee
eoslavië 12, Frankrijk, Hongarije. Zwe

n Italië 8.

■ -'■'■ Tw" c
; - xproduk'ie
het grootst in dn Sovjet x

p duizf>-d nwoni
ningen gereed kwamen. Daarop volgen
West mff 10,5. Zweden met
9 4,7 Frankrijk. Nedarland en Neorwe
gen me* 7 4 1.



Herinneringen aan een hijzondere stad
Fak - Fak, eer ik U vergeet.....

We waren nog niet zo lang in Fakfak teen we ons de lijfspreuk eigen maak-
ten. "Van Fakfak niets dan goeds" en werkelijk, we deden daarmee de objec-
tiviteit niet eens zo veel geweld aan: ook nu nog zijn we van mening dat er
van Fakfak bijna geen kwaad te vertellen is.

Het enige minder goede zijn er de
wegen, die alleen geschikt zy n voor
voertuigen mei rupsbanden en daar zijn
twee oorzaken voor aan te wijzen.
In de eerste plaats het feit dat Fakfak
tegen een steile heuvel is op gebouwd,
en voorts het feit dat de wegen nog nie4
geasfalteerd zijn, aodat ze bij iedere
regenbui tijdelijk veranderen in beekjes
en er na afloop van een regenbui uit-
zien als de drooggevallen beddingen van
bergrivieren, compleet met rolstenen.
Een dame die pas uil Hollandia naar
Fakfak was verhuisd was het dan ook
"helemaal niet eens met onze lijfspreuk.
Ze had wel een mooi huis gekregen,
maar door de slechte wegen zat ze er de
hele dag in opgesloten, zei ze.
Nu was de weg voor haar buis wel bij-
zonder slecht, want die liep daar bij
uitzondering een klein stukje horizon-
taal met het gevolgd dat de bergrivieren
er minder snel stroomden dan elders en
er na een regenbui duidelijk moeras-
vorming kon worden geconstateerd.
STEENBREKER
Maar we haasten ons aan dJ* relaas toe
te voegen, dat er sind° enkele maanden
een steenbretke*- m Fakfak aan het
werk is. cU dat is het aoparaat waar de
-wegenbouw in Fakfak jarenlang op ge-
v/adht schijnt t.e hebben. Toen we naar
Hollandia vertrokken was men mn'
voortvarenheid aan het werk om Fakfak
de wiegen te geven waar het recht op
heeft. En getuigt het niet varj èx ware
poiniersmenteliteit der Fakfakke^aren,
dat er ondanks de ongastvrije wegen
tech een aantal landrovers rondrijden en
ook een bromfiete die zich zelüs met
door een waterleidingbuis die tien cm
boven de weedek ligt laten afschrikken.
Maai- laten, we het onderwerp wegen nu
laten misten want we hebben owerierkt
al te veel kwaads van he* goede Fak-
fak geschreven.
NIEUWJAAR.

Laten we ons liever afvragen hoe he4
komt dat er zo weinig kwaads van Fak-
fak valt te zeggen. Voor ons zelf zijn
we tot de conclusie gekomen dat dit een
gevolg is van het feit dat er ;n Fakfak
minstens drie maal per jaar nieuwjaar
wordt gevierd.
Persoonlijk zijn we inderdaad getuige
gewees! van drie Nieuwjaren, nl. het
Nieuwjaar waar we van kindsbeen mee
vertrouwd waren en verder het Chinese
en het IslaimHiscse. Het HBP staat in
FakFak traditiegetrouw tee, dat er tergelegenheid van ieder Nieuwjaar vierdagen lawaai wordl gemaakt en we
hebben nog geen enkele <.ted in Nieuw
Gufnea bezocht, waar van cfc;x toege-
vendheid van de Overheid 20 harts-,
toch'.ij>Hjk gebruik wordt gemaakt als inFakFak. Het alom bekende "rotje" bewijst daarbij onovertroffen dienden.In het stadsplan van FakFak warenduidelijk enkele centra va,n lawaaimakerij te onsttfterenj nl. de Handels-
straat waar de C'xnese jeugd op tweevan de drie Nieuwjaren een deel vande winkelvoorraad van hun ouders vooreigen plezier liet ontploffen- de internaten van Missie en Zendimg en de Ma-
rmierskazernx Deze laatste twee hebben echter op he* Chinese en Islamiti-sche Nieuwjaar verstek laten gaan, watwe betreurden.

Tijdens het Islamitische Nieuwjaarwaren we toevallig niet jn FakFak zelfmaar in esn kampong in de buurt criwe hebben ons er persoonlijk van kunner, e^erteiteen dat het Vtesterse cul-lijurgoed da* "rotje" heet zich al stevigin de dorpsgemeenschap had genesteld.
Van de schoolbanken herinneren weons. da* de dienere zin vfm aj dat la_

'"aai hierin ligt, dat de boze geesten
op die manie- de toegang tet het nieuwe
jaar wordt ontzegd. Nu is het inder-daad opvallend hoe weipi<? boze peeste- mjen = n Fr,feFak op <itraa^ Deeienkext. We txbben ons laten vertellendat er toch wel enkele zijn, maar dieschijnen zich schuil te houd|en. Meidne Nieuwjaren per jaar is het levenvan een bo-e «eest dan ook geen lolle

BIJZONDER
Inderdaad, FakFak is iets bijzonders.

Welke stad in Nieuw Guinea kan m°tfakFak hoge" op het h,.7i% vim MtlMos.ree, een Chinese Tempel - annexRex bioscoop- een Protestantse kerken *vee Katholieke kerken? TerwijlPakFpJt t nog de eer toekomtndnstens. een en soms zelfs twee Ra-dja's on der zijn inwoners te tellen.'Maar dje vam FakFak zijn
völprens do statistiek dan ook voor dehelft ~/an Aziatisdhe landaard,' zoalsda* heet, en daar zijp 'te vete Boetenns

zen die in de buurt van FakFak wonen
nbg niet bij inbegrepen. En deze ene
Aziatische landaard is weer onder te
verdelen in een groot aantal sub-land
aarden: Chinezen, Ambonnezen, Keie-zeni Bö^tennazen, Timorezien, Terna-
tanen, Bandanezen, Gesserezen, Menado
nezen en Arabieren.

De andere helft van FakFak bestaat
uit Papoea's en Europeanen, welke bei-
de groepen veel met kerk en school te
maken Hebben, want FafcFaki is een
belangrijk centrum van Zending en Mis
sic. Er zijn twee Opleidingsscholen voor
Dorpsonderwijzers en drie Vervolgselio
len, alle met internaat. Verder zijn er
ook twee Lagere Scholen B en een La
gere School A.

”VLUCHTELINGEN HULP”

Velen onder ons zullen deze weekhun vrienden en kennissen in Holland
verblijd hebben met de toezending vande eerste—-dags—enveloppe van de
nieuw uitgegeven zegels van de vluchtelingenhulp. In deze zegels wordt alshet ware vanuit Nieuw Guinea getoonddat ook hier meegeleefd wordt met hetgro''e wereldprobleem der ontheemden.

Nederland heeft in een eeuwenlange
traditie blijk gegeven op de bres te willen staan voor hen, die vervolgd wor
den, om geloof' of politieke opvattingen,
of hen die in armoede en honger hun
vaderland verlieten.

Tijdens de Hongaarse opstand in 1956en ook Hu weer in 1960 inzake de zgn.
spijtoptanten bewijst Nederland dat°er
ernst gemaek* wordt met de handhavingvan de beroemde "vier vrijheden". Daarom wekt (het verontrustingl wanneerdoor de overheid op Nederlands NieuwGuinea gesteld wordt dat er geen enkele verantwoording genomen kan worden voor de vele hongerigen, die het
grondgebied vanuit westelijke richtingbinnenkwamen of willen komen.

Wanneter tegenover infiltranten, komende met; laakbare motieven krachtdadig wordt opgetreden, zullen er vanuit de Nieuw Guneese samenleving geen
stemmen opklinken, maar wanneer aanbehoeftigen en hongerigen die om hulpvragen, geen afdoende bijstand wordtgegeven zullen er zeker in brede kringbezwaren worden gehoord.

Wanneer wij letten op de bij de bevolkijng zo vanzelfsprekende gastvrijheid, welke blijft, ook al brengt dievoor de gastheer groot ongerief mee,dan kan het niet anders of de terugzen'ding van honderden hongerigen roeptvragen op. Uiteraard zal de bevolkingvan Nieuw Guinea zich — wanneer destichting van een Nieuw Guinea Raadgelijk thans door de minister en staatssecreta-is beloofd werkelijkheid wordt— zelf ,'uitspreken over de te nemenmaatregelen.
Voorlopig zouden er in de randgebte

den van Nieuw Guinea onder toezichtvan het. Rode Kruis, hulpposten fcumnen worden ingericht waar de vluchtelingen van voedsel en kleding worden
ivoordien en eventueel noo^ialki^ijke
medische bijstand wordt gegeven. Indien onder deze vluchtelingen sttbsersieve elementen zouden worden aansetroffen, kunnen daartegen de noodzakeiijk geachte maatregelen worden cctroffen. Het uift angst voor dergelijke
elementen afzien van noodzakelijke
hulp is echter niet te rechtvaardigen.

Het t s uiteraard begrijpelijk da+ velenop Nieuw Guinea rancunes hebben
.vanwefte de vele onrechfimatie^edénin Indonesië tegenover Nederlanders,
Chinezen en Zuid Molukkers bedreven^maar het is goed om te bedenken datdie kleine mensen die met hun gezinden
een weg Toeken, om te on.fkemen aan dehongersnood en ellende, die hun
treft, oieen. enkete sohuld trof) ttoI; vtf-
juist deze kleine merken, die te middenvan noli'ieke en ideologische tetrenstellinsen ten onder gaan.

Ats we tenigctelnken aan' het jaa^
1954. toen hulp op bescheiden schaaïdoor Zwitserland en Zweden verleendaan het nog bezet*e deel van Neder

land, niet zozeer een einde van de noodbetekende, maar veeleer een boodschapvan bevrijding was, hoe groot zou dan
niet de betekenis kunnen zijn, van eennu op diJ moment te verlenen daad
werkelijke en zinvolle hulp aan diegenen die op Nederlands Nieuw Guinea
een laatste toevlucht trachten te vinden.

H.L.B.

ALLE LANDAARDEN.
Misschien vraagt tj 2:icn al Gf al deze

landaarden het wel met elkaar kunnen
vinden en wat dat betreft kunnen we
U volkomen geruststellen. V/e hebben
het voorrecht gehad om alle landaarden
van FakFak met elkaar te zien feest-
vieren. Dat was ter gelegenheid van het
huwelijk van Thie Soewie Heng met
Tho Sioe Moei. De vader van de brui-
degom was een van de meest promi-
nente leden van de Chinese gemeen-
schap in FakFak, eigenaar van de pas
sanggrahan, die voor die gelegenheid
werd omgedoopt in "House of Lords"
en waar zich ook het grootste deel van
de feestelijkheden volljrok. s'Morgens
waren er gasten, s'middags waren er
gasten en s'avonds waren er weer gas-
ten. De hele dag was er muziek van
een orkest, bestaande uit een houten
fluitje, een gong, een twaalf tromme n
afgewisseld door grammofoonplaten.

Aan de maaltijden hebben naar schat
ting 500 mensen deelgenomen. s'Avonds"weji er glemenaijbd I /zets Japanse
houthandelaren die toevallig in FakFak
waren deden daar aan mee en ook wij
zijn er tro ts op te kunnen zeggen dat
we gedanst hebben in alle landaarden
Tot heil en glorie van FakFak.

Aandachtvoor Indonesische vluchtelingen
gevraagd

In de Fakfak-bode van 9 april jl.

troffen we het volgende ingezonden
artikel aan:

NASCHRIFT
De redactie heeft gemeend dit artikelin de Nieuw Guinea Koerier te moetenovernemen, omdat zij de verontrusting

van de schrijver deel'J. Men heeft deafgelopen week in ons blad en ook via
Radio Biak kennis kunnen nemen vanhet feit, dat een groot aantal Papoea's
die voor de oorlog naar Indonesië waren gegaan, uit nood weer naar hunvaderland waren teruggekeerd en daarook weer werden toegelaten'

Deze groep had in figuurlijke zin alleschepen achter zich verbrand en zou ingrote moeilijkheden gekomen zijn alshaar de toegang tof Nieuw Guinea zouzijn geweigerd.
Maar hetzelfde geldt, en misschiennog in veel sterker mate voor een grote

groep Indonesiërs, uit hetzelfde eilandgebied afkomstig als de genoemde Pa
poea's. Hun wordt systematisch de teegang tot Nieuw Guinea ontzegd, hoewel zij zich door friun vlucht bij de Indonesische autoriteiten onmogelijk hebben gemaakt.

Van goed ingelichte zijde in de Onderafdeling Radja Ampat vernemen wij,
dat er, onder deze groep, personen voor'komen. die al voor de vierde keer hebben geprobeerd om Nieuw Guinea binnen te komen.

Het komt voor dat 2J-j z ; ch bij aankomst op het strand in het zand werpen en naar de voeten van de betrokkenpolitieagent kruipen en hem smeken omhen niet lerug te s*uren. Maar de politieman heeft z jjn instructies, en is onverbiddelijk.
Men versta ons niet: verkeerd: we beseffen dat een bestuurder van een landzich niet in de eerste plaats door menselijke emoties mag laten leiden bij hetnemen van zijn beslissingen. We beseffen heel goed, dat de toelating van dePapoea's geen probleem was, omdat zij

zonder moeite weer in hun oorspronkelijke samenleving kunnen worden inge
past, hetgeen bij de Indonesische vluchtelingen nttet het geval zal zijn. De Papoea samenleving is nu eenmaal niet
erg soepel in het absorberen van vreemdelingen. Maar we begrijpen niet waar
om de groep die zich in p;oed vertrou
wen op de humaniteit van de Nederlandse overheid uit nood naar dit Rijks
deel begaf, niet enige naastenliefdemag ondervinden.

Als het Nieuw Guinea Rode Kruisde zaak niet aan kan, zou dan het Internationale Rode Kruis niet in de armgenomen kunnen worden?
Misschien vreest men internationale
complicaties. Ook die vrees kunnen ".-ebegrijpen, maar in dït geval heb»>>ndie complicaties voor Nederland ookpen vóórdelige kant, -1. dat de wereldte weten komt dat Nieuw Guinea eentoevluchtsoord is voor vele IndonesiërsIn nood.

Ligt: in deze situatie he« propaganda
materiaal voor de Nederlandse zaak
niet voor het opscheppen?

Nieuws uit Mei auke:

Meraukevierdefeest enkrijkt misschien 1Beaver
PUZZLERIT

Vrijdag 29 april werd een puzzlerit
voor auto's en motoren gehouden onder
auspiciën van de AMC. Met veel entlnou
siasme werd de route uitgereden. Af en
toe werd er wel eens een etappe over
geslagen, maar dat kon de feestvreugde
alleen maar verhogen. De consul -van
de AMC de heer Baron F.F. d'Aulnis
de Bourouill won in de klasse auto's
de eerste prijs. De prijs uitreiking vond
s'avonds Ujdens het oranjebal plaats.
Over enkele maanden is er weer een
puzzle rit, maar dan s'avonds.

Flesje: "Wat zou 't eerte zijn wat die
Hollandse infanteristen uit-
roepen als ze straks hier aan
wal stappen?"

Blikje: "Hoera, ook hier Amstelbier"

ORANJEFEEST
Koninginnedag is hier met de nodige

opgewektheid gevierd.
Om 7 uur s'morgens werd een vlag

,gf|p,arade gehouden voor de woning
van de Resident Na afloop daarvan defileerden de Algemene Politie en deMariniers. Het ls wel plezierig om te
zien dat als het nodig mocht zijn er
ook iets is om mee van je af te bijten.

Een uur later brachten alle schootkinderen van Meraukc een aubade op
het terrein naast het Residentiekantoor.
Deze zanghulde werd geleid door deheer Aardema, onderwijzer in Mera.uke.
De tWee durmbands die Merauke rijk
is, vergemakkelijkten het "aan en afmarcheren" van de kinderen.

Om negen uur werden er kerkdiens
ten gehouden en tWee uur later werd
er Openbaar Gehoor verleend in het
Gouvernementshotel waarop het HPB
de heer Van der Veen namens allen
de Resident gelukwenste. Nadat de Re
sident de toespraak van het HPB had
beantwoord werd het Wilhelmus ge
speeld en daarna werden de onderschei
dingen uitgereikt. In aansluiting hierop
maakten velen nog gebruik van de ge
legenheid' om persoonlijk hun gelukwen
sen aan de Resident aan te bieden.
s'Middags was er een pracht van eenvoetbalwedstrijd tussen "Veteranen" en
de Burgerij. JVinlaats van met een elf
tal l-v'.i- de burgerij met een vijftien
bal in het veld en won dan ook met
4—o.
S'avonds was er de bekende gezellig,l
avond in het O'" -e-nementshotel die
door enkele inwoners van Merauke was
georganiseerd en zeer in de smaak de-
deelnemers is gevallen. Uiteraard was
er ook een nasar mate-na nl. op het *>>r
rein achter het Rode Kruisgebouw, dat
dit keer heel wat bezoekers te verwerken heeft gekregen.

BEAVERGELAND OP KALI MARO
Dinsdag arriveerden te Merauke deheren Van Rijswijck, Chef Vlieger; VanAken Chief Operations van de Kroon

duif en die heer Hamers van Burgerrucht
vaart. Ze kwamen per Beaver en houden in Zuid Nieuw Gudnes technischeproefvlücnhten waarbij landiragrirnoge
lijkheden e.d. bekeken worden. Dit "inverband met het eventuele stationerenvan Beavers te Merauke.

Paul Hofman in
Nederland

De directeur van het speciale fondsvan de Ver. Naties voor ontwikkelings
gebieden, Paul Hofman, heeft een onderhoud gehad met minister president
prof. De Quay.

Daarna heejft hij met &nke]e kamerleden gesproken. In het speciale fondsdat op 1 januari 1Ö59 in werking is ge
treden heeft Nederland vorig jaar f f), 2miljoen bijgedragen.

' h ■* na de Ver. S'a+enop de tweede plaats. Dit jaar zal eenzelfde bedra" in het fonds worden c*.
stort. Vorig jaar is door 76 landen rond100 miljoen bijeen gebracht. De heerHofman reken dit jaar op honderdtachtig miljoen.



Critiekeperiode in Britse Gemenebest
Het is al spoedig duidelijk geworden

het Britse Gemenebest die momenteel
probleem is komen te stean dat de

zware proef zal stellen nl. de kwes^e
moeten beslissen welke houding men
politiek voert dat de afkeuring van alle
ten aannemen.

De oorzaak van het feit dat dit pro
Heem urgent is geworden is nietl zozeer
d€j teespitsing van de .rassenverhou-
dingen in Zuid Afrika zelf, als wel het
feit dat het Britse Gemenebest in steeds
groter mate gaat bestaan uit Afro Azia
tische landen.
Juist voor dat de moordaanslag door Da
vid Praft op de zuid Afrikaanse pre-
mier Verwoerd werd gepleegd, hadden
niet minder dan zeven van de Men Ie
den van het Britse Gemenebest een
actief aandeel in de poging om de Ver.
Naties tot een veroordeling van Zuid
Afrika te bewegen.

Er is een tijd geweest da 4Zuid Afrika
een van de belangrijkste leden was van
de club. Dat was voor de Tweede We-
reldoorlog, toen het Gemenebest bestond
uit Engeland, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland er,: Zuid Afrika. Maar teen
India en Pakistan zelfstandig werden
en tot het Gemenebest toetraden kwa-
men de verhoudingen geheel aindlers
te liggen en deze naoorlogse tendens
werd nog veel duidelijker, toen de ne-
gerrepubliek Ghana volledig lid werd
van het Gemenebest. Men mag ver-
wachten, dat in de loop van dit jaar
ook Nigeria zich als lid zal aandienen,.
Door deze veranderde mach^sverhou-
dingen is natuurlijk ook de hotuding
van de vooroorlogse leden van het Ge-
menebest ten opzichte van Zuid Afrika

Canada, Australië en Nieuw
Zeeland hebben zich in de Verenigde

dal de conferentie van premiers van
in Londen aan de gang is, voor een
eenheid van het Gemenebest op een
Zuid Afrika. Men zal waarschijnlijk
t.o.v. dit land dat een binnenlandse
ledenstaten heeft opgeroepen zal moe

Naties wel niet openlijk tegen ZuiiJ
Afrika gekeerd, maar het was heel dvi
delijk dat hun sympathieën nie* naar
dat land uitgingen.

Uiteraard is er voor Engeland veel
aan gelegen om een uiteenvallen van
heit Gemenebest te voorkomen, wanf
zijn positie in de wereld zou daardoor
radicaal gewijzigd worden. Men ver-
wacht dat ook de Canadese ministfcr
Diefenbaker een bemiddeende en mati-
gende rol zal spelen.

Toch mag men waarschijnlijk in de
komende periode een beslissende ont-
wikköjjng Want ook all
zou men nu in Londen niet besluiten
om zuid Afrika het lidmaatschap van
het Gemenebest te ontnemen, dan zou
dit land zelf kunnen besluiten om het
lidmaatschap op te zeggen. Reeds lang
bestaat het streven bij de Boeren om
van Zuid Afrika een geheel onafhanke/
lijke republiek (e maken met Afrikaa *als voert?.?»'. Reeds is de Orante—Wil
—Blauwe driekleur tet enige vlag ver
klaard en het God Save *he Qireen '"■als vï»'fc-!»l'«d vr-s'atK'eTi door "Die
Stem van Suid Afrika".

Misschien zou Zuid Afrika door eea
dergelijke beslissing het Gemenebest
veel r.:„ seilijkheden besparen. Dat' de
Zoijd AÏrikaanfce Nationalisten voet-
stoots hun apartheidspolitiek zullen la
ten varen mag zeer, onwaarschijnlijk
geacht worden.

NIEUWSVAN DE
BOEKENWEEK

WINNAARS POPPENKAST-iSPELEN
Pauline Ridder, Meity van Gorchum,
Mariane Oostmeyer en Blanche Anceau-

Er waren meer leuke verhalen, maar
niet geschikt voor de Ponppenkast. Jullie
moeten er aan denken, dat je maar vier
handen — twee mensen — ter besch k

kimg hebt.
Vier of hoogstens vijf poppen kanje dus maar in een spel laten spalen. [
Ook ingewikkelde handelingen als b.

v. een jas aantrekken, een knoop aan
ze«ten zijn voor Poppenkast—poppen
onuitvoerbare zaken. Doe hier je voor-
deel mee, zodat bij een volgende wed
strijd jouw verhaal het beste wordt.

WINNAARS BOEKENLEGGERS
Sonja Stevens, Jan Davids, Rina Beun,
Naumi Korwa, Eitje Midhiels, Filemon
Numberi, Hendrina Wejoi, Donald Ge-
val, Ruteje Moegio, Pam de Mey van
Gerwen, Sheila van der Stoep, Loes
Wermoeskerken, Har* Huferrian, Theo
van der Berg, Jimmy de la Croix, Meik
Lans, Hessel Ridder, Miekje Laban,
Eddy Haristeen, Max Hubeek, Frank
Terlaak, Maureen Paulus, Driekje Aber
son, Ansje van der Weele, Tjie Béng,
Ada Sasisen, Dükkie Idsin.ga, Hsf:old
Lommei, Johnny Rahakbauw, Frifs
{■rttomas, Mechalien van Son, Karel
Davids.

Een hoera'tje voor hen allemaal. Jul
lic zult aan de lange, lange lijst van de
Boeken—legger—Prijswinnaars wel ge
merkt hebben dat de keus erg moeilijk
was. Ze waren eigenlijk allemaal mooi.
De prijzen krijgen jullie in de loop van
de volgende week, via jullie school, uit
gjereikt.
Voor alle inzenders — sters — van
Poppenkast verhalen. Boekeinleeigers en
Reclameplaten is er nog een verrassing

Een kleine, maar leuke.

Het Kleine beertje Bolleke,
Dat zat ai jn z jjn holleke,
Toen ging hij op pad,
Door de regen en werd nat,
Maar hij wilde persé,
Dat was zijn idee,
Naar de showroom in de s(ad,
Waar, naar hij vernomen had,
Zjin Bolkeboeken prijken,
Daarom wil hij ei- kijkers.

Het vervolgverhaal voor de kleintjes

De regenval in Maart
in Hollandia

Evenals februari had maart igeo veel
minder regen dan de gemiddelde hoe-
veelheid.
Van Hollandia Binnen tot Base G viel
zelfs minder dan de helft' van normaal.
Gedurende de gehele waarnemingspe i-
ode sedert 1918 (35 jaar) van. de haven
is nog nooit een maand maar' met min-
der regen voorgekomen.

Aantal regendagen
Mrt Mrt Mr*
1960 1959 Gem

Base G ii 20 I'<
Noordwijk Dok 8 zeez. 16 21 20
Noordwijk Dok 8 landz 16 22 19
Noordwijk Dok 5 15 24 20
Hollandia haven 15 22 II
Berg en Dal 16 16 15
Polimac 16 25 21
Hamadi 12 9 16
Skyline 10 18 13
Koteradja 6 12 13
Hollandia Binnen 8 12 11
Kotanica 11 17 16
Sentani 7 17 13
Ifar 14 21 15

Meer ODO’sin Nw. Guinea
De staatssecretaris van Binnenlandse

Zaken zegt jn een schrijven aan de
voorzitter van de Tweede Kamer een
versnelde ontwikkeling *toe varii het
aantal opleidingen tot' dbrpsonderwij
zer in,Nieuw Guinea. Hij maakte even
wel het voorbehoud ösP hiervoor! on
de begroting voor 1961 ruimte zal moe
ten zijn. Het ligt in de bedoeling reke
ning te houden met de vestiging van
twee nieuwe z:endingsscholen, mogelijk
in Ajamaroe en in Senteni. Ook zal
worden gesteeefd naar een volledige

subsidiering van de opleiding töt
dorpsanderwjijper in Kiom. De voor
«Itellen tot oprichting van meisjesnij
verheidsscholen in Manokwari en Hol
landia kunnen niet worden verwezen
lijkt omdat er niet voldoende meisjes
Ls—B opleiding hebben. Tenslotte zal
er rekening moeten voorden gehouden
met de subsidie aan de vervolgschool
van de CAMA aan de Wisselmeren.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
ONS VERVOLGVERHAAL

Gevaarlijk spel.
Korie inhoud:

De familie Verbrug, met 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 te geven aan
een vriend de manke Rooie, die het
naar zijn ouders zou brengen.
Ze krijgen een huis in Wellington,
waar ook hun vriendje Erik woont.
Nu waren ze bij het punt gekomen

waar ze uit moesten stappen. Daar sten
den ze voor de grote deuren van Cen-
tral Hall. Het was er een drukte van
belang. Ze glipten gauw naar binnen.
"Denk erom, dat je nooit de naam van
je moeder oftewel oom Karel gebruik*
anders spelen we al onze kaarten uit
handen en krijgt: de tegenpartij onge
twijfeld de kans om ons vroegtijdig ui 4
te schakelen. We moeten in het vage
blijven zo van: zitten er ook Hollanders
in die omgeving en: ziften ze er allang?
Begrijp je wat ik bedoel? Torn begreep
het: "Maar we doen toch alles samen,
ik durf niet alleen. Doe jij trouwens
toch het woord maar. Jij brnt hier
ten slotte al langer dan ik. Jij kunt je
het beste redden met je engels. Ze sten
den helemaal achteraan tegen de muur
en zagen over de hoofden van de men
sen heen., een kleine grijze man in het
spreekgestoelte staan.

Hst Arablertje

Het meisje keek hem stomverbaasd
aan, maar nu ze gewend was aan die
vreemde verschijning, zag ze da 4 het
een jonge van haar eigen leeftijd was
en een blij lachje kwam op haar ge
zicht. Ze was nui nikt bang meer en op
eens wilde ze meehelpen om weg te ko
men. Vlug keek ze de tent rond en
greep een bundeltje kleren}, dat ;n cje
hoek lag. !

Voorzichtig kroop Aleppo achteruit
door het gatl en keek of de wachter"
hen niet had opgemerkt. Die had niets
gehoord en aan ontsnappen had hij .re
ker niet gedacht. Hij wist dat hef, meisje
alleen niet weg zou lopen. Dan zou ze
door de wilde dieren verscheurd worden

Nu schoof ook het meisje langzaam
de tent uit en Aleppo gooidde gauw b-~+;
gat met zand dicht. Heli meisje bleef
angstig toekijken. Daarna kroop Aleppo
voor haar uit, 0m de heuvel heen tot
ze bij Sjimra en he* aapje kwamen, die
beiden in slaap waren gevallen.

Aleppo porde beiden wakker en htete
het meisje bij zich op Simra's rug. tos
sen de bulten in.

Langzaam rees Sirnra omhoo?. zoals
kamelen dat doen. Eerst de adhtferroten
omhoog, zodat je je met beide handen
aan de bult vast moet houden om er
niet af te rollen, en dan. de voorootev

wordt vervolgd

Proberen jullie eens het heertje te .le-

kenen zoals hieronder is voorgedaan.

Amerika gaat kleine
auto’s bouwen

Naar wij vernemen heeft ge Ford
Motor Companyi plannen om in Amerika
me* een kleine wagen op de markt e
komen die nauw zal aansluiten bij de in
Duitsland gefabriceerde Ford Taumus.
Waarschijnlijk is deze beslissing geno-
men om het hoofd te kunnen bieden aan
de toenariende concuren*ie die de
Volkswagen en andere goedkope Euro-
pese auto's de Amerikaanse fabriekanten
aandoen.
Men streeft er naar om de Nieuwe klei-
ne Ford even goedkoop als de Volkswa-
gen te maken maar met iets meer com-
fort. Dit extra comfort heeft men doel-
be-vnst gekozen, omdat blijkt dat de
m -ste Amerikanen cte Volkswagen tech
wel wat al te eober vinden en meer ani-
mo zijn gaan tenen voor de Franse
p^-viit Daurhine.

De Volkswagen schijnt nu zowel in
Europa als in Amerika de positie van
de vroegere T—Ford te hebben veroverd
en dit heeft j n een wereld die steeds
welvarender wordt enige nadelen. Van-
daar dat men ook bij de Volkswagen-
fabrieken een mee- luxueus model in

voorbereidins- Wijkt te hebben.
Nie<' alleen Ford heeft plannen voor een
kleine Amerikaanse auto, maar Ge-eral
Motors denkt in dezelfde richting en
zou daarbij uit willen gaan van de even
eens in Duitsland gefabriceerde Opel
Rekord. de voornaamste concurrent van
de Ford Taunus in Duitsland.

Ditis van mij
KEN GRAPJE

Heel vroeg in de morgengloren zat
er een man voor de deur met zorgen.
Zouden meneer en mevrouw mijn bi— zoete aardappelen — kopen?
Rustig zat hij maar te wachten.
Peinzend zat hij verzonken met _j_
zorgen, terwijl is de zon nog achter de
bergen. zo nu en dan begon hij:
"Njonjawai" te roepen, terwijl meneer
en mevrouw nog aan het slapen waren (
Hoe langer hij wachtte, hoe harder hij
riep, zodat meneer er niet meer tegen
kon. Hij bleef maar steeds aan de gang
met roepen, zodat meneer heel zachtjes
naar de keuken sloop.
Hij vulde een emmer water en kwam
langzaam naar de snateraar tee. Voor
dat de oude man het merkte, vloeide
het water uit de emmer over zijn haar.
Hij heef* helemaal niet gemerkt, dat
meneer naar de keuken ging, om het
water te halen. Toen meneer he* op
zijn hoofd goot, dacht hij: "Wat i s er
nou aan de hand met mij. Begint 't

soms te regenen?" Toen meneer "Woen
dinan" zei, merkte hij pas dat meneer
het gedaan had. Toen ging hij klets
nat weg, en bibberde nog even van de
koude. Wat was hij helemaal teleurge

steld, dat hij zonder zijn gewenste ding
weg moest. Bevend pakte hij zijn koop
waar en ging hopeloos weg. Waar heen?
Hij ging regelrecht naar een ander me
neer, want hij moest toch straks eten
kopen.

Hij kwam om een schelp te krijgen,
inplaats van een schelp kreeg hij een
emmer water op zijn hoofd — de schel
pen zijn het geld van de Baliem mensen
Die schelpen gebruiken we om voedsel
van deze mensen te kopen —Kleopas Weasu

T.C.B. Tiom Noord Baliem
Jullie doen maar flink je best daar

in de Baliem. Wanneer krijgen we esns
wat ui' een ander deel van Nieuw Gui
nea?

T«gcn ialevering van 75 w&kels |
Faam »noep—; pepermwnt—: en flrop s
rollen bïj de N.V. Psdfic ïaiworl Mij S
één prachtige Volkeren A4ls.s es.de»u. i
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De heer en mevrouw SAROLEA—WIERTSEMA
geven met blijdschap kennis van de ge-
boorte van hun zoon

WIERT PAUL
Hollandia 6 mei 1960. 1428

G.H. DASSELAAR
en

E.M. PHILIPPI
geven hierbij kennis, dat hun Huweliik
Kerkelijk bevestigd zal worden on
dinsdag 10 mei om 17.00 uur doe- de
Weleerwaarde Heer ds.-J. Drost ;n de
Pauluskapel te Noordwijk.
Receptie Gouv.-hotel Noordwijk 10 mei
van 20.00 tet 21.00 uur. I41t

Weggelopen op donderdagavond na'xj
Zeepaardje jonge reu, gekruld brir -
haar, luisterend naar de naam "BOEFJE
Tegen beloning terug te nezoraren W
N.C. Fea, tijdens kantooruren telf hla
88 daarna te bereiken Zeepaardje. 1420

TE HUUR GEVRAAGD: door Ameri-
kaans gezin gemeubileerde of ongemeu-
bileerde woning,
liefst niet afgelegen voor de periode
medio juni/oktober 1960
Aanbiedingen kantoor Mr. Adriaanssn*,
telf. hla 88. 1420

ïüKÖOP: Volkswagen de Luxe, prima
conditie, bouwjaar tyo7, km. stand 41000
1. van Weelie, DökJX, tel 139. _ 1427
Sentani Statinsgebouw zaterdag 7 mei—
21.UU uur Oranjebal gedast. 1421

TE KOOP AANGEBODEN: Volkswagen
de Luxe ca. 65000 km. Boslaan 879 tus-
sen io en 17.00 uur 1414
Zeepaardje zaterdag 7/5 aanvang 21 uur
Roallette 1424
Zeepaardje dinsdag 10/5 aanvang 20 uur
Algemene Ledenvergadering. 1430
TE KOOP AANGEBODEN Skoda bouwj

1a57 km. stand 58000 p.n.o.t.k. v GALEN
Ziekenhuis_compL_E(ok II 1431
TE KOOP: Fiat noo Famly Car model
'53 17000 km gereder*.

Te bez. Fam. Titeley Dok IX landzijde
no. 4290__ 1422

VHO—competitie
Terrein Berg en Dal Zaterdag 7 mei
HFJS _ POMS Zondag 8 mei Hercules—
HVC aanvang wedstrijden 16.30

"Bij de Dienst Van Binnenlandse Za-
ken te Hollandia, Dok H Besjaa* gele-
genheid tot plaatsing van:

esn Cownies Iste klasse
om Klerk Iste klasse
een losse krach4 op uurloon met ken-

nis van typen.
Aanmelden tijdens de kantooruren.

>\ PARFUM >
E/*J DE tOLOGNC

BOURJOJS
?i!i!ipiaGorftiftnif*s

ORIËNT THEATER
vertoont heden 7/4 voor het laatst de
sensationele avonturenfilm
"CAPTAIN KID AND THE SLAVE
GIRL" in technicolor me' Anthony D-x-
-ter en Eva Gabor.
Zondag 8/4 en maandag 9/4: "A YANK
IN KOREA" F.°n film die veel laat zien
van de strijd in -te linies in de
Koreaanse eorlog. waar helde"d=d n
vaak het leven vnn vele medest-:'-'■ s
redden. Ontzettend spannend.
Matineó: zondag 8/4: "RUN FOR THE
SUN" met Richard widmark Aanva-><s
10.15 v.m. Entree f. I.— n n.
HoU. "Binnen heden: "I VITELLON^"
met Franco Tnterlenighi
Sentani heden: "KISS OF FIRE": met
Jack Palance.

REK THEATER
verteont zaterdag 7/5 en zondag B'ü. rte
7eer Poede=> AQTïE fiIm-
"JAGUAR" IN HET TEKEN DER LTTT-
PAARDMANNEN
me4 SABU en vele goede sterren. E~n
film vol intense spanningen terreur "onverschokken mfvd. MoMlons. een tV-
wrede stam die, overal terreur za
Heden avond in REK.
Binnenkort de SUBLIEME film van
M—G—M "UNTIL THEY SIAIL.

Vrijheid voor Oost-
Eurooa

Het Amerikaanse Huis van Afgevaar-
digden heeft op president Eisenhower
een beroep giedaan om er op de komen
de topconferentie naar te streven dat
de Oost Europese volkeren hun funda-
mentele vrijheden zullen herkrijgen.
E enresolutie van deze strekking die
de hoop uitspreekt dat Eisenhower hier
op met kracht zal aandringen, werd met
algemene stemmen aangenomen. De re
solutie is nu voor goedkeuring naar de»
senaa*. Zij kan geen kracht van wet
krijgen maar moet worden gezien als
"en uitdrukking van de gevoelen» van
he* Amerikaanse eongraa.

Tot in alle uithoeken

van de wereld

LUCHTPC!|3TSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —
Kak — exrte 06.30 u —

lag: Biak — Manokwari — Wa
mena — Lae — Sydney
Vrijdag: Biak — Manokwari — Sorong
— Amsterdam Cs — Djakarte
Zaterdag: Biak — Manokwari — So
rong — Fakfak — Amsterdam Cs
Voor nadere inlichtingen telf. hla. 114.
Russische mahrschalk

«r«sec«f af
De chefstaf van de Sovjet Russische

strijdkrachten maarschalk, Soboloifski
is afgetreden. Volgens welingelichte
kringen in Moskou is de 65 jarige maar
schalk ziek. Tot zijn opvolger zou zijn
benoemd de maarschalk Sacharoff, voor
malig commandant van de Sovjettroe-
pen in Oost-Duitsland.
Maarschalk Iwakonja, bevelhebber van
de strijdkrachten van het Warschau)-pac» ia naar gemeld wor<J, ook Blak.

H. ENGLEBERT N.1f.1
belast zich vanaf 1 mei 1960 met de
service en de reparatie van

rch uihirlpool airconditioners,
deepfreezors en ijskasten.

Deze producten zijn
uit voorraad leverbaar.

Ook andere merken kunnen
worden gerepareerd, doch dit is

uiteraard afhankelijk van de onderdelen-voorraad.

Burgerlijke Stand
GEBOREN
Frans Ferdinand, zoon van E. Geratrds
Thesingh en A.M. Vink; Jeffrey Ray
mond, zoon van R.B. Beemer en J.E.
Gelderblom; Ary Jan, zoon van G.W.
Grootenhuis en D.M. Woning; Thyrsa
Rhode, dochter van CR. Schilling en
G.L. Severijn: James Robert, zoon van
H. Post en C.l.van Kempen; Frieda
Ilona, dochter van W.N. Frets en J.P.
Huijssoon; Robin Laurentius, zoon van
M.L. van Tongeren en M.J. van Gils;
Nienke Frar.cisca. dochter van J.V. de
Bruyn en G. Botma; Paula Henriet! c
dochter van J. Harrebomee en J.A.
Rhemrev; Josephus Johannes, zoon van
M.B.erendsein en J.HiC. Bpdar; Paul'
Victor, zoon van P. Dam en A. Disco;
Johannes Hermanus Everardus, U>cn
van R.A.G. Postma en T.H. Trooster;
Arthur Charles, zoon van L. Volkers
en M.J. Forijs; Weng Tjau, zono van
Tji Tjoen en Ma S'-iu Pings Tjiu Hiong
en Tjhin Hiong, dochters van Koe Joon
Fa: Amalia, dochter oaini D.J. Hursle
puny en R. Elam: Barseli..»!, dodhter
van J. Molle en H. Polnaya; Juliana
docnhter van D.Toeney en H. Sodia;
Henkie Sfchors Abraham, zoom van J.
Mansawen en A. Korwa; Demianus Mar
tinus, zoon van J. Ronsoembre en P.
Roembiak: Max Willem, zoon van T.
Dansidan en U. Meraudji: MarMentie,
dochter van ,1. Wambrauw en R. Mc
noefandoe.
GEHUWD
J.A. van der Velden en C.N. Gebse
B.H. Breuer en E.W. van Heusden
H. Roos en M.M. de Leeuw
F.K. d'Hollosy en Th. Belle
W.J.Ch. Wi.gleven en C.B.M. Kruip
OVERLEDEN
H.J.P. van der Ven
J. Sigmon)d
J. Pendjol

M— s». c!—sïïlk E-C.K
vergadepcJe

Gedurende de laatste week van april
vergaderde te Hollandia de Classis van
de Nederlandse Gemeenten der Evan-
gelisch Christelijke Kerk.

Nagenoeg alle gemeenten waren op
deze vergadering dopr een of moer af-
gevaardigden vertegenwoordigd, ten ein
de te beraadslagen over de laak van de
Kerk ten opzidhte van haar leden en

over haar plaats en roeping ten opzichte
van de maatschappij in Nieuw Guinea.

Aan de orde kwamen vragen als:Welke is dfe verhouding van de jonge
moederkerken in Nederland? Hoe kun-Evangelisch Christelijke Kerk met denen de Nederlandssprekende gemeenten
duidelijker de eenheid met de Maleis-
sprekende gemeenten in de E.C.K. Hotuitdrukking brengen? Hoe kunnen dekerkraden hun roeping tet herderlijk
opzicht over de gemeenten en de ambts-dragers in de praktijk realiseren?

Bespreking had plaats van onderwer-
pen als kerkbouw en kerkbladen; finan-
ciële en administratieve aspecten, zak: n
van practiseh-organisaterische en me rprincipieel-theologische aard.

Var-mit he bewustzijn dat de Kerkmcl haar boodschap midden in de prac-
tijk van de Nieuwguinese samenleving
staat en heeft te staan, was een groot
gedeelte van het agendum gewijd aan
onderwijs en publiciteit, vrije-tijd-be-
steding en radio, bedrijfsleven en soci-
ale vragen.

" Als gasten waren -tijdens enkele zit-
tirrasn aanwezig: dr. G.P.H. Lacher se-cretaris van de Raad voor Zending van
de Nederlandse Hervormde Kerk; ds.
F.J.S. Rumainum en ds. A. Rigrter, ren.
praeses en secretaris van het modera-
mien van de E.C.K.; ds. H.F. Kat, vloot-
predikan' ds. K.A. SJttiippers en ds. F.
Ondi als redacteuren van Serikx.

Op deze vergadering werd teves, we-
gens zijn aansteand vertrek naar "'
derland, afscheid genomen van ds. ,T.
Drost 'als praeses van de Nederlandse
Classis, welke taak hij gedurende vijf
jaar heeft vervuld.

Het nieuwe moderamen is voor d-^ ko-
mende twee jaar als volgt samengesteld:

Praeses: ds. S.S. van Dijk S*ro",g.
Scriba: ds. P.B.W. Polvliet Riek.
Assessor: ouderl. H. Nijhuis Hollandia.

Woensdagavond heeft over Nederland
een diepe stilte van tWee minuten ge-
heerst waarin al degenen werden her-
dacht die tijdens de Tweede Wereldoor-
log in de strijd met de nazionderdruk-
ker het hoogste offer brachten.
Vele duizenden bezochten in stille op-
tochten de plaatsen waarin gevallen fa-
milieleden en landgenoten hun laatste
rustplaats kregen.

sa^.^^^r^~^^:^'^im!^}L^Ir âm^'^ "■■'" tomm——lp»—ya—■! ■■iiiiiiamm\ 11—pn—»——■—r

nieuw mnm import en ekport mv tmmmui n,u.
Thans gevolmachtigd vertegenwoordiger van de
N. V. NEDERLANDSE LLOYD AMSTERDAM

i AuSarnofoieS en Motorrijwiel verzekeringen I
| Braid- en inbraakverzekeringen

Transport- B.*.gajge- en Huisraadverxekeringen

Wettelijke Aansprakeiifkhaidsverzaikeringen

I Persoonßijke Ongcvallanverzsii.iri»gen

etc. etc. «te.

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt
door onz« kantoren te HOLLANDIA,

SORONG, MERAUKE, BIAK..MANOKWARI, SEROEI, FAX-FAX
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