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CHROESTSJEVSPOSITBEAANZIENLIJK VERSTERKT

Algemeen is men van mening dal de Anierikanen met hun gebleken s^ona-gevluehten boven Rusland, aan Chroe; 'sjev een propagandistisch wapen in de
hand gegeven hebben van onschatbare waarde. Gezien Chroestsjevs zin voor
publiciteit, neemt men aan, da 4 hij dit wapen op zeer kundige wijze zal gaan
hanteren, nl. door als de edelmoedige staatsman te poseren die alle reden
heeft om zijn tegenstanders direct nadeel toe te brengen, maar da 4 niet doet.

Ui'c Washington word1 gemeld, dal
president Eisenhouwer opdracht, heeft
gegeven om de verkenningsvluchten bo-
ven Russisch gebied te staken. Eveneens
zou het bevel zijn uit gegaan om de
vluchten langs de grenzen van de Sov-
jet Unie te doen ophouden.

Deze orders kwamen na eefn bespre-
king van President Eisenhower met de
minister van Buitenlandse Zaken Herter
Deze laatste was onmiddellijk nadat
president Eisenhower van zijn weekeind
bezocik aan zn boerderij in Gettysburg
was teruggekeerd, op het Witte Huis
ontboden.
Inmiddels is de storm van protest die na
de erkenning door het ministerie vam
Buitenlandse Zaken, dat het neergescho
ten teestel mogelijk voor spionage doel-
einden boven Rusland vloog, nog niet
tet bedaren gekomen. De leiders van de
politieke partijen in de Ver. Staten ei-
sen een uitgebreid onderzoek, in het
bijzonder naar de redenen waarom de
vluchten vajn Amerikaanse vliegtuigen
boven Russisch gebied zijn voortgezet
terwijl er een topconferentie op komst
was. De leider van de republikeinse par
tij in de senaat, die aanvankelijk be-
schuldigingen aan het adres van Rus-
land richtte over het neerschieten van
het Amerikaanse teestel, heeft nu ook
een onmiddellijk onderzoek geëist dooi-
de Defensieconnmissie van het Ameri-
kaanse Congres.

De Senator gaf als commentaar irog, da 1
het gebeurde de positie van de Ver. Sta
ten op de komende topconferentie zeer
verzwakt had. Correspondenten zijn van
mening, dat het incident een onschatba-
re propagandawaarde heeft voor Chroes
tsjev, die het dan ook waarschijnlijk ten
volle als zodanig zal proberen uit te
buiten.

In Washington verwacht men echter
niet dat het incident een beletsel zal
vormen voor een te houden topconferen
tic of voor het voorgenomen bezoek van
Eisenhower aan de Sovjet Unlie.

In diplomatieke kringen in Moskou
doen geruchten de ronde als zou het
Kremlin overwegen- om een royaal ge-
baar te maken en de gevangen piloot
vrij te laten. Er is nog geen enkele of-
ficiële verklaring van dien aard bekend
geworden, maar wel zouden enkele Ru 3sische functionarissen deze RioErelijk-

heid in particuliere gesprekken heblbenlaten doorschemeren.
Waarnemers wijzen er op dat een de-
gelijk gebaar een groot propagandistisch
effect zou hebben en de positie van
premier Chroestsjev aanzienlijk zou
versterken.

Wel heeft Chlroeste.icv in de: Opper
ste Sovjet reeds gezinspeeld op een pro-
ces texn «Ie nilooi., maar vrijlating zou
daardoor slechts een des te edelmoedi-
ger indruk maken.

Noord Vietnam Noord Korea en Com-
munistisch China zijn de Sovjet Unie
bijgevallen in de veroordeling van spi
onagevluchien boven Russische gebied.
Turkije maakte bekend dal het geen toe
stemming had gegeven aan het Ameri-
kaanse toestel om vafn Turkije uit een
■-tucht over Rusland te maken voor
* elk doel dan ook. Irak heeft ontkend
dat het toestel van haar grondgebied
"Hl zijn opgestegen.
r>e Pakistaanse autoriteiten tenslotte
hebben een onderzoek toe gezegd naar
aanleiding van de Russische 'beschul-
diging dat het beruchte toestel drie da-
"en in de Pakistaanse stad Pesjawar zou

gestean. De woordvoerder va^ihet Pakistaanse ministerie van Buiten-
tendse Zaken wilde verder geen com-
mentaar leveren.

Nog geenNederl.reactie op rel in
Djaltarta

Volgens het NVderlandse ministerievan Buitenlandse heeft (je j^e
dcrlaudse- zaaköelasfligde in DjakaiVa
mr. Frowein, een rapport gezonden

over het incident in Djakarta, waarbij
betogers de Nederlandse diplomatieke

missie hjcbben aangevallen. Het ministerie bestudeert thans de vraag op welke wijze op dit erns%e incidcn* zalworden gereageerd,, aldus de woord
voerder van he4 ministerie.

De actje was volgens de "Telegraaf"
geen spontane actie. Het blad herinnert
aan de officiële verklaring van Indonesische zijde op 1 mei, nadat pamflettenwaren geplakt op de Nederlandse missic in Djakarte. Een woordvoerder van
Buitenlandse Zaken zei toen, dat he
voor de Indonesische regering moeilijk
zou zijn in de toekomst incidenten te
vermijden.

Deze "positieve rvtionale reac'i°s"

zijn de regering van Soekarno welge
vallig en worden door haar geinspireerd
zo niet georganiseerd, aldus het blad.

De Federatie van Oudstrijders heeft
aan de minister president de Quay eentelegram gezonden, waarin op c/r.middelijke verbreking van de diplomatieke
betrekkingen met Indonesië wordt aangedrongen. Spoedige maatregelen zijn
vereist evenals veiligstelling van Nederlanders, spijtoptanten en anderenIndonesië; Bevriezing van alle in hetrijksgebied aanwezige Indonesische fondsen en goederen is geboden^ aldus deFederatie.

In Londen heeft het conservatieveblad "Daily Telegraph" de aanval opde legatie "een nantiotnaie wandaad"genoemd en ook dit blad trek- Ac spontamteit van de betoging in twijfel
Geen Inden, aanspraken

op Portugees Timor
President Soekarno van Indonesiëheeft bij zijn bezoek aan de Portugesenoofdstad Lissabon verklaard, da' zi.inland geen aanspraken zal doen °eldenop Portugees Timor.

De Indonesische president legde dezeverklaring af tjjdens een receptie op hetstadhuis van Lissabon. In Portugal
werd verwacht, dat hij deze kwestiezou aansnijden tjjdens het galadinerdat de president van Portugal hemvrijdagavond aanbood. Maar Soekarno
gaf er biykbi a d * voorkeureen minde legenheid af tewachten : ' is inmiddels uflPortugal -. ' ,- ( ' - - ~
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Premier van Malakka blijft MinisterLouw negeren
De premier van Malakka heeft op een

persconferentie in Londen verklaard,
dal zolang de rassenscheiding in de Unie
van Zuid Afrika bestaat, het een bedrei-
ging van de eehheid van het Britse Ge-
menebest zal blijven. Hij zei verdier, dat
hij door het Maleise parlement gemach-
tigd was om deze kwestie niet te laten
rusten, voordat er een oplossing voor
gevonden was.
Hij had geen spijt, dat hij vorige week
de besprekingen met de Zuid Afrikaanse
minister Louw had verlaten.
Doelende op de persconferentie die mi-
nister Louw vorige week in Londeji
hield, zei Tenkoe Abdoel Rahrnanj, dat
hij "uitgeteld" was -oor het bericht, dat
de andere ministers van het Gemene-
best zich van commentaar op de verkla-
ringen van Louw hadden onthouden.
De Tenkoe vervolgde: natuurlijk ben. ik
boos, nu mijn volk zou kunnen denken
dat mij het zwijgen is opgelegd.
De conferentie van ministers van het
Britee Gemenebest zal de informele bc -
sprekingan over Zuid Afrika in de loop
van deze week hervatten.
De Indiase premier Nehru heeft in het
week end een bezoek gebracht aan Pa-
rijs om kennis te maken met president
De Gaulle. Hij heeft met r"e Franse pre-
sident gesproken over de problemen die
op de aanstaande topconferentie ter
sprake zulleki komen.
Somaliland op 1 Junia.s.

onafhankelijk
Engeland heeft er in toegestemd, om

het Britse protectoraat Somaliland per
1 juni a.s. onafhankelijkheid te verle-
nen. Dit _ het resultaat van besprekin-
gen die een delegatie van Brits Somali-
land' in Lenden heeft gevoerd. De Brit-
se regering steunt voorts het streven
van het protectoraat om zich aan te
sluiten bij Italiaans Somalilafcd, dat
eveneens op 1 juni zelfstandig wordt.
Het ziet er naar uit. dat met de zelfstan-
digwording van de staat Somaliland
tevens een aantel internationale proble-
men in het leven geroepen ziullen wor-
den, want nu ai hebben de leiders vajn
de nieuwe staat te kennen gegeven da'
zij ook aanspraak zullen maken Frans
Siomaliland, en gedeelten van Ethiopië
en Kenya die door leden van de Soma-
listem worden bewoond. Hun ambities
gaan jjn de richting van een Groot So-
maliland, maar zullen onvermijdelijk
in botsing komen met die van hu■*.

buurlanden. De keizer van Ethiopië
heef 1 reeds te kennen gegeven dat hij
er niet aan denkt een deel van zijn ge-
bied af te staan.

Autochtone bevolking neemt deel aan Staatsening
T\„ 1 - -.11,.;.-. tt,t— A 'ictr-*-. 1 ;fr.h iM'oniii

Guinea heeft goed gereageerd op de le-
ning welke door de Australische rege-
ring is uitgeschreven ter financiering
van eleetriciteitsprojecten in da* gebied
» is hie, "r..~>r ir. totaal 100 000 rxjad vo-

open en is reeds voor de heli 1 vol. De

Administrator van het gebied zei, dia4 de
resultaten der inschrijving hoogst bevre
digend waren, in het bijzonder gezien de
reactie van de bevolking. Zij heeft ten-
minste 20.000 van de thans ingeschrevejn
som van 50.000 pond voor haar rekening
genomen.

Haai in de haven
van Hollandia

Zondagmiddag werd voor de steiger
van Zeevisserij in Dok 7 een grote
prachtig gevlekte tfjgerhaai gesignaleerd

tting zes meter k r...
Vele imvciners van Hollandia hebben
met eigen ogen kunnen, aanschouwen
hoe hij zich met soepele kri i we-
gingen tet vlak bij de kust waa
Een bxx~ zich in een
boot met het doel om hel dier :: vangen.
Inderdaad raakten zij hem met een har-
poen die aan een lijn v/as bevestigd,
maar de haai trok de boot ongc
800 m uit de kant, to; grote on'steX
van de jagers. Twee prauwen kw;
hen te hulp, maar voordat x
aanwezig waren, was de lijn al gebro
ken en had de haai zijn weg vervolgd.
Toch schijnt hij niet bovenmatig van
de herpoen geschrokken te zijn. want'
maandagochtend werd hij opnieuw ge-
zien, dit lr, -a i in, de haven. Gok d
werd: al spoedig, een jacht op hem ge-
opend eh wel c'oor de politie die het dit
maal met vuurwapens probeerde.

Gisteravond was me" er echter nog
steeds niet in geslaagd cm hem buiten
gevecht te stellen. Overigens is dit n jet
het juiste woord, w^n* de haai vocht, niet en bleef ondanks alles doodkalm
voor Hollandia heen en weer zwemmen.
Misschien heeft hij besloten hier ziifei
oude dag te slijten. Natuurlijk doet ie-
dereen er goed aan om onder deze om-
standigheden niet op de door de haai
gefrequenteerde plaatsen te gaan zwem-
men. Zondagochtend nog zagen wij bij
het Zeevisserijterrein in Dok 7 talrijke
kinderen in en bij het.water.

Massa-charter voor K.L.M.?
De KLM maakt een goede kans op

een opdracht oen volgend jaar de groot-
ste transatlantische chartervlucht uit
do geschiedenis van de burgerluchtvaart
uit te voeren.
Het gua t cm et vervoer van 6 te' 7'dui
zend Amerikanen die in september en
ok.ober 1961 naar Europa worden ge-
vlogen en daar 5 dagen zullen door-
brengen. He 1 zij n de dealers van een
grote Amerikaanse koelkastenfirma, die
jaarlijks een gratis vacantiereis krijgen
aangeboden wanneer ze een bepaald
aantal producten weten af te zelfqn.
Dit jaar gaan er 5000 naar Honolulu.
Volgend jaar s*aat Europa op het pro-
gramma. Het charter zal niet alleen de
overtocht omvatten docjh ook het verder
vervoer van de vacantiegangers in Eu-
ropa.

School-tandheolkundige zorg in Austr. NG
In Port Moresby is bekend gemaakt,

dat er een kostelo^** X"*'*'*- x. - '
v ** XX--^ IVC-*v*C'll ...o^j vuui ui-.
Ie schoolkinderen tot en met "grade III"
in het hele gebied vajn Australisch
Nieuw Guinea. Als de verzorging van
di jonged'e kinderen eenmaal goed loopt,
wi' r.-ïe-n ppn 7X+VV ~■..-,. ..:..,,■ : .' .**-

...X «*Ac ici-iiiiigui *^jl t?n me" 1* jaar.
Deze tweede fase zal echter van gebied
tot gebied worden ingevoerd al naar
gelang de plaatselijke omstandigheden
het toelaten.

De verzorging van jdngere kinderen
zal worden aangevangen, zodra de tand-
artsen hiervoor tijd beschikbaar hebben.
In gebieden waar geen vaste Gouverne-

mentstandaris aanwezig is zullen de
kinderen door tem-nerende tandari-
Scn worden veizurgd.

Hec personeel vttn deze dienst zal be-
staan uil Gouvernements-tandartsen en
tandartsassistenten die onder toezicht
van de eersten werken. Behalve directe
assistentie van de tandartsen, zullen de
assistenten ook routine behandelingen
mogen uitvoeren zoals het aanbrengen
van viullingen, trekken en prophylaxe.

De ouders móeten schriftelijk toestem
ming geven voordat hun kind in de
administratie van de dienst wordt opge-
nomen. Is dit eenmaal gebeurd dan zal
het aanspraak kunnen maken op een
regelmatige coniteole en behandeling om
de 9 maanden. ledere leerling die nie*
regelmatig op de schoolklinieken ver-
schijnt, of zich niet aan afspraken houdt
zal zijn recht 0p vrije behandeling ver-
liezen.
Als deze dienst 0p volle toeren draait
zal ieder schoolkind da!t in de admini-
stratie is opgenomen kosteloze tandheel-
kundige verzorging genieten totdat hij
de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.

Onderwijsfaciliteiten

De Australische minister for Territe-
ries, Paul Hasluck heeft er in toege-
stemd, dat personen die een universitai-
re studie willen volgen in Australisch
Nieuw Guinea, maar niet in dienst zijn
van het Binnenlands Bestetur, toch ge-
bruik kunnen maken van de faciliteiten
van het Public Service Institute.
Deze faciliteiten bestaan in het geven
van advies met betrekking tot schrifte-
lijke cursussen en het regelen van exa-
mens aan onderwijsinstellingen buiten
Nieuw Guinea.

Radioprogramma
Donderdag 12 met 1960.
06.30 Na de doche gr. pi. 06.58 Malando
e/z. orkest me' zangsolisten 07.30 Slui-
ting.
10.C0 Muziek in de ochtend. 10.45 Rong-
expresse, aansluitend gram. muziek.
11.00 Sluiting.
20.00 Nieuws-weerbericht. 20.15 Repor-
tage door Jaques Grijpink: onderwijs
in Merauke. 20.30 Donderdagavondcon-
cert: Werken van W.A. Mozart. a) Ou-
verture tot de opera "Die Zauberflöte"
b) Concert voor viool en orkest in D. gr
t. KV 221 Solist Arthur Grumiaux. viool
c) Symphonie no 38 in D gr. t. KV 504
"Praagse Symphonie". 21.25 Gesproken
woord, aansluitend gram. muziek. 21.45
R.K. Avondoverdenking. 22.C0 Koor en
orkest van Les Baxter. 22.20 Klaas van
Beeck en\n zijn orkest met zangsol: sten
22.45 Polka's worden gespeeld door de
Blaaskapel van Otte Ebner. 23.00 Sftui-
ting.
Vrijdag 13 mei 1960
lo.óü Na uC douche gr. Lu. Oi.u'i oomend
gymnastiek olv. Lien 7"-ccc.c. 07.10 Ver-
volg Na de douche. 07.30 Slui''ing.
10.00 Muziek in de ochtend. 10.45 Rong-
expresse, aansluitend gram. muziek.
11.00 Sluiting.
t...-.uO ..i^avvu ..^triuciiui». in i -iv, lrt-rii-ri-

ten. 20.15 "De Warwinkel", een bont
programma uit de RONG-teko. Produc-
tie: Hans Oosterhof, 21.30 Orkest Wer-
ner Muller. 21.55 Zang door Johnny
Mathis met het orkest percy Faith.
22.15 Meisjeskoor Sweet Sixteen olv.
Lex Karsemeyer. 22.35 Duke Ellingten
en zijn orkest, rn.m.v. Ella Fitzgerald,
zang. 23.00 Sluiting.



Ir Roos nam afscheid
Op een druk bezochte receptie in de

Jachtclub nam gisteravor-jd de directeur
van de Bouwmaatschappij Holia,adia
Ir. Roos, afscheid van zijn relaties en
kennissen in verband met zijn aarj
staand vertrek naar Nederland. Zijn op-
volger de heer Douwenga en diens echt
genote waren tevens in de gelegenheid
om kennis te makdn met de gemeen
schap van Hollandia.
Onder de aanwezigen merkten we de
Gouverneur Dr. Piatteel op alsmede de
voltallige raad van Diensthoofden.
De vele aanwezigen demonstreerden
hoeveel vrienden en kennissen de heer
Roos zich tijdeiïfs zijn zevenjarige werk
zaamheid in Nieuw Guünea heeft ver-
worven.

In zijn afscheidswoord dat de ver-
trekkende directeur tot de aanwezigen
richtte, uitte hij zijn grote bewondering
voor de presteles die in Nieuw Guinea
worden verricht. De heer Roos richtte
zich bijzender tot de Zending en Missie
die in dit land blijk hebben gegeven tet
een bijzondere samenwerking in staat
te zijn, zichzelve daarbij geheel op de
achtergrond stellend. De Evangelisch
Christelijke Kerk complimenteerde de
heer Roos voor het feit dat z ij zoveel
gezindten onder haar vleugels had kun
nen verzamelen.

voorts memoreerde üe spreker üe
weiKers van Ljezonctneiuszoig, at dien
sten van Sociale en Cuhureie Zakeui
waaruij nij me- name ven aanzien van
de diens* van Sociale Zaiicn de wens
uitsprak dal ze bevrijd zou mogen wor-
ay(n van alle weten die uil het vroegere
Ned. Indié waren overgdDleven, en ver-
vanging daarvan door gedegen Nieuw
Guinea wetten.
Ook de diensten van Financiën en van
Veijiceer en Energie DeVok Ir Roos in
zijn lof, en de Dienst van Economische
zaken qualificeerde hij als de diens 1

waar "hans aller ogen op zijn gericht,
waarbij hij memoreerde wat reeds door
de afdelingejn land- en bosbouw werd
gepresteerd.
De Dienst van Openbare Werken, of wel
de werkers langs de weg, zoals de heer
Roos hen noemde stak hij een har' on-
der de riem. In hun branche was cri-
tiek nu eenmaal niet te vermijden, ook
al waren de prestaties nog zo groot.

Tot allen die hij in dil lan3 achter-
laat richtte de heer Roos zich tenslotte
met de woorden: Houdt allen dapper
vol. Weet allen de humor op te brejngen
die voor hel werk in dit land s,o onont-
beerlijk is.

Satellieten gaan verkenningswerk deen
De Verenigde Staten zullen in de ko-

mende herfst de eerste verkennings sa-
telliet lanceren, die elk plekje van Sov-
jtfa MUaóiMsii rcuiw wi rOH»;rptwr«n
Dit meldt de New Vork Tim.es.
Deze lancering zal het begin zijn van
een programma van inlichtingen door
middel vain foto's, dat het Stamos-projset
genoemd wordl. Volgens het blad zal de
satelliet op legale wijze doen wat tet nu
toe heimelijk is gebeurd, o.a. door het
Amerikaanse vliegtuig dat op 1 mci door
een Russische raket werd neergeschoten

De Slakkenplaag

Naar aanleiding vaji he l artikel in ons
blad van 27 april jl., over "de slakken-
plaag", bereikte ons van de zijde van de
Landbouwvoorlichtingsdienst te Manok-
wari de volgende reactie:

Het is jammer, dat Voor het opnemen
van het artikel "De Slakkenpïaag" niet
eerst informatie werd ingewonnefr bij
de plaatselij . L.V.D. ambtenaar.

Nu dat niet js geschied maakt de
schrijver blunders, worden de lezers
misleid en het gouvernement weer eens
in ei dag-lidht geze''.

De slakken worden min of meer voor-
gesteld als de enige plaag en dan nog
als iets abnormaals, bovendien als iets
wat uil te roeien zou zijn dn tenslotte
dat dit het, gouvernement koud zou la-
ten. Dit zijn even zovele onjuistheden.

Slakken zijn één van de vele ziekten
en dagen die op kunnen treden bij een
kultuurgewas. Zijn hier momenteel de
slakken misschien de belangrijkste
plaag, elders in Ransiki zijn het a " rup-
sen, die ee,n nog veel grotere schade aan
de tuinders berokkenen, weer ergens
anders zijn het stamboorders in de ca-
cao, de hoorders in de maïs, peulboor-
ders mi de katjang idjo, vliegen in de
boontjes, larven in de bataten, walang-
sa -git en vogels in de ladang-rijst, eiz.
enz: die dikwijls oogsten volledig doen
mislukken.

Abnormaal is de toestend bij ee|n
nieuw gewas op maagdelijke bosgrond,
waarbij men geen last heeft van ziek-
ten en plagen, geen last van onkruid,
geen behoefte aan kunstmest en zelfs
geen behoefte aan grondbewerking. Na
verloop van tijd komen er echter onher-
roepelijk ook ziekten en plagejn evenals
onkruid en de behoefte aan grondbewer
king en kunstmest. Opzettelijk worden
enige andere fakteren genoemd omdat
ook hier vaak weinig rekening mee
wordt gehouden —bemesting—. Niet
voor niets legt de autochtoon elk jaar
een nieuwe tuin aan.

Echter bij een intensieve-kultuur be-
horen ook intensieve, dus kostbare, kul-
tuur-metlhoden. Bedenkt U eens hoe be-
langrijk de bestrijding van ziekten en
plagen in de Nederlandse land- en tuin-
bouw en fruitteeW is. Dü is normaal.
Ook dat de boer dit Zelf betaalt. Gratis
verstrekking van slakkenkorrels door
de LVD zou een Oneconomisch gebruik
in die hand werken.
Slechts bij bepaalde gewassen en daar-
bij slechts in een bepaald groei-stadium
richt de slak grote schade aan. Alleende boer zelf kan uitmaken wanneer een
bestrijdingsmiddel of tijdelijk wegvan-
gen economisch verantwoord is op ziinbedrijf.

Overigens is de LVD Ihog srfieeds be-
Zis me* proeven om ppn f««?chikte -a

_
tuurlijke vijand van de slakken te vin-den. Dat dit slechts een kwestie van vak
litteratuur zou zijn is wel erg naief ge
dacht. Op óén zijde moge ik nog wijzen
Xc uitroeien, van een r>ïaH:s is rvvpirtisch
(iiitiin«>f*Miir i/»rjm_-ii,r d^* x^i^ria üj
Voorkomen, is echter beter dan genezen.
Dit (mv geschiedt met het oog op ziekten
en plagen in de land- en tuinbouw - bij
de keuringen van uit het buitenland
binnenkomend plaatmateriaal.
Gaarne moge op het grote belang hier-
van nog eens worden gewezen, vooral
daar zonder medewerking van het pu-
bliek het effekt veel geringer wordt.

En op dit gebied hebben de LVD amb-
tenaren reeds heel wat denigrerende
opmerkingen geslikt van tuinders.

Ingezonden
Een van de weinige "trekpleisters"

die Hollandia.telt, namelijk Base G. ver-
liest door een vervallon toegangsweg
langzamerhand haar aantrekkingskracht
voor veie bewoners. Zelfs de aanduidi g
"tertiaire weg" voor dit traject zou nog
te veel zijn voor de aaneenschakeling
van ku,i;en en gaten die een beproeving
betekene^i voor de veren en banden van
ieder voertuig om nog niet eens te spre-
ken van de kwellingen waaraan de in-
zittenden tijdens een rit naar dit ooi i
van ontspanning werden blootgesteld.
Zo ls^ngzanierhand is de toestand van
deze "weg" zo slecht geworden dat waar
schijnlijk velen, waaronder ook inzen-
der va|n deze "noodkreet" ervan afzie i
Base G te bezoeken. Dit is erg jammer
omdat een van de problemen waarn
dit land heeft te kampen is: het grote
gebrek aan ontspanning.
Misschien zou de dienst die is belar'
met wegenaanleg en wegherstel aan-
dacht willen besteden aan dit euvel. De
betrokken dienst zou de dankbaarheid
van vele bewoners van Hollandia oogs-
ten.

Een weggebrui::o:\

NASCHRIFT
Bij informatie ter bevoegder plaatse

vernamen v/ij, dat een voorstel is inge-
diend om een blijvende verbetering va(n
de weg naar Base G op de begroting
van 1961 te krijgen. Een beslissing is
echter nog niet gevallen. Vtfp de zijde
van de RWD deelde men ons mede dat
men ook daar weet hoe slecht de betrok
ken weg momenteel is, maar zo voegde
men er aan tee: met tijdelijke reparaties
kuninen we op dat traject wel aan de
gang blijven.
De beschikbare middelen zijn dikwijls
elders in Hollandia beter te besteden.
Een blijvende verbetering zou o.a. in-
houden het asfalteren vatn de hellende
weggedeelten.

Redactie

Kol. Eekhoud commardant van nieuw detachement
Het is de bedoeling, dat bet detache-

ment troepen dat naar Nederlands
Nieuw Guinea gaai ter versterking van
de defensie onder bevel komt te staa|n
van de kolonel Eekhoud, oud-comman-
dant van het Nederlandse detachement
bij de UNO troepen in Korea. Kolonel
Eekhorii is 42 jaar. Hij heeft een lange
tropenervaring oogeilaan ais rvtix>~.- --
U„l KNIL.

I I
| Oir» ons zaterrSsg^umrw"» vg&ZZ*'.*^*, "

te JiKEnfn la*?jj uftkéracs, verdoe" !I
ken wij onze adverteerders om ad-
vertenties voor zaterdag reeds op |
vrijdag —uiterlijk 12.00 uur— op te |j
geven.



Gontrole veiligheidsin richtingen
Uit het grote aantal bekeuringen da1

dezer dagen is gevallen, menen we te
mogen concluderen dat de Politie te
Hollandia een strengere controle op de
veiligheidsinrichtingen van motorvoer-
tuigen is begonnen. Waarschijnlijk zal
deze controle nog enige tijd worden
voortgezet. Men zij gewaarschuwd. De
veiligheid van U en Uw medeweggebrui
kers wordt er slechts door gediend.

CHINA EN DE ATOOMBOM

In het. Engelse blad de Observer van
24 april verscheen een beschouwing
over eil onderwerp waarvan wij bepaal
de fragmenten overnemen.

Volgens deskundige.! kan China bin-
nen 5 jaar apens maken.
Het is - dat dit vraagstuk zo
weinig openbare discussie ui'iokt. met
te ontkennen valt, dat iedere uitbreiding
van de ateomcluib de wereld onv
maakt, de oorlogskans vergroot en die
op gecontroleerde en'wapening vermin-
de]-:. Dit geldt a fortiori wanneer juist
de Chinese Volksrepubliek he nieuwe
cïiblid zou zijn. Men heeft immers nog
weinig < varing me 4 de beoordeling van
de ernst der Chinese acties en boven-
dien staat: China not* geheel bui'en de
internationale onderhandelingen. Ook is
China in tegenstelling to1, de Ver. Sta-
ten en de Sovjet-Unie. een niet verza-
digde gro'K mogendheid en dius in ver-
zet tegen de states quo. En -tenslotte ge-
loven de Chinese leiders - als zij inder-
daad rn?nen ---at zij herhaaldelijk
gen - niel in de mogelijkheid van een
op onderhandelingen en akkoorden ge-

de vrede en vleiden zij zich ac-
tief voor op een oorlog.

Dit- betekent nog niet dat zü er*n ngres
sic voorbereiden maar wel, dat de Chi-
nese leiders in tijden van crisis «^mak-
kelijker dan de andere mogenhed
actie zullen overgaam. Tot on zekere
hoogte gold -'n - ook voor Amerika en
Rusland in de spannendste jaren van de
koude oorlog, maar nu niet meer.

Wat zal gebeuren als China de hom
heeft kan zo verschrikkelijk zijn. dat de
pogingen om di'- te verhinderen de voor
rang rnoeTen krijgen boven ieder ander
streven. Het probleem van ondbrhande
len met China nu is van even groot
belang als het een generatie terug was
m.b.t. Duitsland. Men mag zich niet af
keren van he4 bestaan van dit grote
land en dat is toch wat de Ver. Staten
en ook Engelajnd doen.

China is het enige land ter wereld
dat geheel vrij van verplichtingen is,
o.m. ingevolge de bluitensluitir.g buiten
de V.N. Terwijl de Ver Staten en de
S.'U. streven naar een overeenkomst
over beperking hunner strijdkrachten en
instelling van enige inspectie, blijf* Chi
na daarbuiten en is dus vrij.
En dit gebeurt. niel omdat Chi:-:an zich
hiertegen verzet, maar omdat de Ver.
Staten dil Zo willen. En in Engeland
oefent niet alloen de regering geen in-
vloed uit op Washingteh maar oefent
op haar beurt de oppositie geen aan-
drang op de regering uit. Voor niemand
schijnt China iets reëels te zijn. Fjn
toch zal men China als realiteit moeten
beschouwen wil men een uitgangspunt
hebben om te verhindereti dat China
de bom krijgt.

En dan kan het Westen ook rog veel
beter gebruik maken van het f eit, dat
ook de Afro Aziatische landen en ook
Rusland er belangen bij hebhen, dat
China niet de beschikking over de bom
krijgt.

Hollandia 8 mei iyöO

Geboren:
,VVETTE

dochter van
P.J.G. Bongers
1.0. Bongers—Feytes

No. 1444

Mcl grote blijdschap geven wij ken
nis van de geboorte van onze zoon

RAYMOND VIC'fOR
De gelukkige ouders
J. Roodbol-Meijboom,
Ch. N. Roodbol
Henry en Jimmy.
HollanjHia, 10 mei 1960

N0.1445

L.J. DRIJESEN
a.b. Connie 9—5—1960

No. 1435

Te huur gevraagd: 1 woonhuis omgeving
Hollandia. Aanbiedingen te richten aan
de Nieuw Guiena Koerier

' N0.1442

Te koop: Bak- en braadforjnuis, 2.pits
petroleum, merk Imperial prijs t.e.a.b.
te bezichtigen bij Fredriksz, Bergweg
523 te;;=;en 5 en 6 n.m.

N0.1440

JACHTCLUB
Woensdag 11—5—60 10.00 uur v/m Da
mes Bridge te 20.00 uur filmvoorstelling
Bezoek van Prinses Beatrix aan de
staat New Vork
Geen entree
Donderdasr 12—5—GO te 19.30 Uur aan
vang voorjaarscompetitie tafeltennis.
Vrijdag 13—5—60 te 20.15 uur Film van
de week: TRAMLIJN BEGEERTE
Zaterdag 14—5—60 te 20.30 uur Bridge
drive.

Te koop aangeb.: Filmcamera Paillard
H 8. met 3 lenzrh 1,5; 1,8 en2.B; oompl.
melt teelbeh.
lr-1. Gouv. Hotel K 14. dagelijks tu<ren
IR. 00 en 19.00 uur.

Noiii-

BEKENDMAKING

De Chef van het Postkantoor te Hol
landia deelt mede, dat ptt brievenbus
sen zijn geplaatst op de nanvolgende
punten van de stad:

1 Julianalaan Dok 5 Vo Beateixlaan
2 Tulianalaan Dok 5 hoek van der

Sahdelaan
3 Ireneweg Dok 8
4 Oranjelaan t/o Limonadefabriek

Mariens
5 Polimac 1
1 Hamadi t'o het monument
7 Berg en Dal t/o Groentenwinkel de

Boer
M-y- ingan? van woensdag 11 mei zul
ten deze brievenbussen Jn bedrijf wor
d^n gesteld. De buslicbtingen zijn als
volgt:

Maande? t/m vrijdag Ie lichting 07.00
*iur: 2e lichting 12.00 uur
zaterdag 1 lichting ten 10.00 ure
Op zon- en feestdagen vindt geen bus
lichting plaats.

In de naaste teekomst zal ook nog een
brievenbus wordetn geplaatst in Dok 8
landzijde en 1 in Dok 9 lartdzijde.

tA«6 NGB.&AAT. * M

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
heeft weer ontvangen:
Vloeibare lijm
Titanol in potjes en tubes
Inktlinten 13 mm.
Gesteteer Stencils
Correctie lak
Waterverf in dozen
Olieverf in tuben
Fixatief
Aquarel vernis
Plakkaat vernis

Linden merk inkt zwart en rond j„ fj
0.1. inkt.
Wederom ontvangen:

TONG TONG en NIEUWSBRIEF

&ilmprogr&mma
ORIËNT THEATER verteont heden 10. 5
de karakterfilm bij uiteen,endheid me'
klasse sterren als Anna Magnani, An-
thony Quinn — beide Oscar winnaars— en Anthony Preciosa.
Vol ontroering, dodh ook komische mo
menten.

"WILD IS THE WIND"
,i Viste Vision

Sentani heden: "W^TBOUND" met
Randolph Scott.
Hollandia Binnen dw„ erdag 12/5: CAP
TAIN KIDD AND iTIE SLAVE GIRL
met Anthonty Dexter.

REK THEATER vertoont heden voor
het laatst de sublieme film,

"VROUWEN ZONDER MANNEN"
met Jean Simmon en Paul Newman

18 jaar
Woensdag 11/5 en donderdag 12/5 ver
teond REK een zeer spannende Wes-
tern

"THE LAWLESS EIGHTIES"
IN HANDEN DER ROODHUIDEN

in Naturama met Buster Crabfoe, John
Smith en Marilyn Saris
Een spannende Western, vol moed en
romahce.

14 jaar
Binnenkort slechts voor een dag de tVm

"TWEE BLAUWE OGEN"
REK Hollandia Binnen verteont op dins
dag "BECHOMBERS"
Woensdag 11/5 "StTORY OF JESSE
JAMES"
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