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CHROESTSJOFSPEELT DUIVELS
SPEL

Topconferentie slechts element inpropaganda-offensiet

De Russische premier Chroestsjof heeft gisteren laten weten da 4 hij vandaag
ui* Parijs naar Berlijn zal vertrekken, en zodoende de topconferentie zal laten
mislukken, als president Eisenhower de spionage-vluchten boven Rusland
niet openlijk veroordeel 4.

Even tevoren had Chroestsjoi voor een sensatie gezorgd, u ■- op het 4rot
toir voor de Russische ambassade in Parijs een spontane pc .mfercntje te

Gisterochtend liep de Russisdhe pre
mier Chroestsjof vergezeld van zijn mi
nister van Buitenlandse zaken Gromy
ko en de minister van Defensie Malino
vski de-straat op voor de Russische am
bassade te Parijs, en gebruik makend
van het feit, dat hij dadelijk omringd
word door een grote menigte journalis
ten en voorbijgangers, hield hij terstond
een ongeorganiseerde en spontane pers
conferentie.

Chroestsjof verzejkerde zijn toehoor
ders daarbij, dat hij alleen aan de top
conferentie zou blijven deelnemen als
Eisenhower wilde erkennen dat Ameri
ka aggressie tegen Rusland had gepleegd
en als de schuldigen aan die agressie
zouden worden gestraft. Hij zinspeelde
er op straat al op, dat hij weWcht van
daag ui 4 p- lrijs naar Oost Berlijn zooi
vertrekken, als hij zijn zin niet kreeg.
Deze zinsp :ling werd later door een
verklaring van een Russische woordvoer
der bevestig d.

Chroestsjof was in een uitstekend hu
mevr en antwoordde geduldig en uit-
voerig op de vele vragen die op hem
werden ufgevluurd. Hij zei naar Oost
Berli a _te willen gaan, om daar zijn
vele t. iede vrienden te willen ontmoeten
voordat hij naar Moskou zou doorrei
zen.

Desgevraagd zei Chroestsjof, dat hij
er geen bezwaar tegen had om nog een
gesprek met Eisenhower te hebben als
deze da'- wilde.

Na het bekend worden van deze on
verwachte wending die Chroestsjof aan
de conferentie ''e Parijs heeft gegeven
kwamen de Weste'ijke regeringsleiders
in het paleis van president De Gaulle
bijeen om na te gaan of er door een
bemiddelingspoging van de Britse pre
mier MacMillan nog een kans bestond
om de topconferentie te redden. Over
het resultaat van dit gesprek is niets
bekend geworden-

houden,

VERRAST
Een correspondent van Reu4er die bij

de aankomst van de Chinese premier
Tsjoe En Lai te Peking, na diens reis
door Zmid Oost Azië, aanwezig was,

meldt dat de ontwikkeling te Parijs ook
voor de Chinese Communistische auto
ri*eiten als een volkomen verrassing
kwam. Men beschreef daar de situatie
als ernstig.

De Amerikaanse minister van Defen
sic, Thomas Ga,tes, die Eisenhower naai-
de Topconferentie te Parijs vergezelt,
heeft van daaruit een paraatheidsoefe
ning voor alle AmerJ(kaa„se s'-rii
ten overal ter wereld gelast, teneinde
de verbindingen op de proef te steUen.
Dit proefalarm werd bekend, doordat
enkele legercommandanten in Amerika
zelf, radio en televisie inschakelden om
de militairen van verlof terug te roe
pen. De strategische luchtmach heef'
op enkele bases extra bemanningen la
ten opkomen. Het is niet bekend, of deze
maatregel verband houdt met de ont-
wikkeling op de topconferentie *e Pa
rijs

COMMENTAAR:
Raciio iNederland PCJ leverde he 4

volgende commentaar op het optreden
van Chroestsjof te Parijs:

Het optreden van de Russische pre
mier in Parijs begint Veel te lijken op
een verkiezingscampagne. A's een vol
leerd candidaat is Chroestsjof de straat
opgegaan. Hij hoefde niets te zeggen
om voorbijgangers, journalisten en foto-
grafen om zich heen te verzamelen. Zij
kwamen op hem af als bijen op een
pot honing. Chroestsjof was in een bes 4
humeur. Van ,zijn kan;4 begrigpielijk,
want alles vol4rek4 zich volgens plan.

Het spel is doorspekt met veel vuur
werk, dreigementen en vriendschapsbe
tuigingen, maar er is niets dat op toe
val lijkt. Elke zet is wel overwogen ge
daan.

De Dunik ging verleden jaar de lucht
in ats ouverture van Chroestsjofs bezoek
aan de Verenigde Staten- De Rus be
leed toen zijn. verering voor president
Eisenhower om nu zijn verguizing van
de Amerikaanse president een des te
krachtiger effect te kunnen geven. Hij
bedelde haas 4 om ggn topconferentie,
weende dat hp* Weston zou volgen
omdat het niel anders kon. Maar deze

topconferentie vormde een stuk in zijn
spel, waarin hoop en afbraak de boven
toon voeren. Hartverwarmende vriend-
schap maakte plaats voor vijandschap.
De Russische premier gebruikte de top
conferentie alleen maar om zijn eind
spel goed te kunnen inzetten.

Hij moest uit de schermutselingen
als de beledigde onschuld te voorschijn
komen. Dat manifesteerde hij ook op
straat Maar tegelijk liet hij uitkomen
dat de deur nog niet helemaal dicht is,
Ook dat hoort hij he4 spel. Want Chroes
tsiof moet straks kunnen zeggen, dat
hij tot het uiterste op de toenadering
heeft gewacht. Vandaar dat hij een aan
gekondigde persconferentie uitstelde en
dat hij nu een toeristisch tochtje door
het Franse ptatteland maak 4. Intussen
confereren De Gaulle, Eisenhower en
MacMillan met hun ministers van Bui-
tenlandse Zaken.

Van belang is in dit vcjrband dat van
Russische zijde is losgelaten dat chroes
tsjof naar Oost-Bcrlijn wil. 23* er een
apart Russisch vredesverdrag met Oos4
Duitsland in de luch4 en een nieuw ul-
timatum da 4 de geallieerde «roepen ui4
Wes 4 Berlijn moeten?

Over vrede en ontwapening wordt
niet gesproken. Dat wn chroestsjof ook
niel- Zijn devies is: macht te bereiken
door het scheppen van de uiterste ver-
warring. Dat Westelijke Groto Drie
het antwoord mogen weten to vinden
op deze duive^e provocatie.
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Informatief overleg
over Nieuw Guinea

Raad?
In het Sopietoitsgebouw to Hamadi

is gisterochtend door de Gouverryeur
een driedaagse conferentie geopend van
ongeveer twintig promihento atitochto
nen uit geheel Nieaw Guinea. Deze bij
ee_komst droeg een besloten karakter
en was dus voor de pers nie4 toegang
keiijk. Ook ten aanzien van het onder
werp van bespreking kon men ons van
officiële zijde nog geen mededelingen
doen- Uit gewoonlijk betrouwbare bron
vernemen we echter da 4 hier sprake
is van een informatief overleg tossen
de Overheid en de genoemde autochto
nen, me' betrekking tot de op te rich
ten Nieuw Guinea Raad. Na afloop van
de conferentie, zo werd ons van officie
Ie zijde toegezegd, zullen nadere bij
zonderheden over di 4 overleg bekend ge
maakt worden, terwijl tovens de gele
genheid tot een ontmoeting tussen de
deelnemers aan de conferentie en de
pers zal bestaan.

We merkten o.a. de volgende deel-
nemersop:
M.W. Kaisiepo, Nie. Jouwe, H. Womsi
wor, Ibrahim Bauw, Ds Osok, Ds Ru-
mamlim en voorts de heren Inury, Wet
tobossy, Gëbze, Poana, Wajoi en Pat4i
peme.

Van de zijde van de Overheid waren
aanwiezig, de Directeur van Bijnnen-
landse Zaken de heer Boendermaker en
voorts de heren Stofels, Vesseur en La-
geriberg.

In aansluiting hierop bereikt ons nog
het bericht, da 4 volgende week een
soortgelijk overleg zal plaats vindffen
met een aantal prominente vertegen--
woordigers der Europese bevolkings-
groep.

Wie tot dit overleg zullen worden uit
genodigd, is nog nie4 bekend. ,_

Z. NieuwGuinea krijgt
een eigen beaver

Over enige maanden zal in het wis-
selmerengelbied door het gereedkomen
van hét vliegveld bij Wagheto een
BcaVer-watorvliegtuig vrijkomen dat
zal worden ingezet in Zuid Nieuw Gui-
nea. Zoals onze correspondent 4e Merau-
ke reeds meldde heef 4 de residen4 van
Zuid Nieuw Guinea, samen met een
deskundige van burgerluchtvaart en de
chef-vlieger van de "Kroonduif " met
een Beaver een verkenningsvlucht ge-
maakt over Zuid Nieuw Guinea, om
4e zoeken naar geschik4e landingsplaa4-
sen tossen Agats en Merauke.
Tegelijkertijd stelden de inzittenden
zich op de h6o_to vi... de vorderingen
betreffende de aanleg van verschillende
landvliegvelden.

De opvoer naar het wisselmerenge-
biecl. die tot nu toe via Napan door twee
B«pr7 o,r<; -~o-,*Ht i;-t?e"nprd. f1 r>"'*r eni-
ge maanden, wuiüeu Overgenomen Jo>x
een Twin Pioneer die gebruik zal kun-
nen maken van de dan gereedgekomen
landingsstrip bij Wagheto. Het is dan
de bedoeling da4 een van de twee
Beavers in Merauke zal worden gestati-
oneerd om op snelle wijze diverse
plaatsen in deze uitgestrekte afdeling
te kunnen beireiken.
De voor dit.doel gemaakte verkennings-
vlucht met de Beaver leidde tot goede
resultaten. De waarnemers ontoekton

diverse geschikte landingsplaatsen in
dit gebied.

In verband me 4 het bovenstaande is
he 4 wellicht interessant 4e weten da 4 het
gouvernanen4 een Cessna-180 heef 4 be-
steld voor he4 uitvoeren van_ verken-
ningsvluchten en. het inspecteren van
vliegvelden in Nederlands Nieuw Gui-
nea. Dit vliegtuig, dat jn Amerika wordt
gebouwd en door een Australische firma
geleverd, zal eind augustus in gebruik
worden genomen.

Politieberichten
O.H.L. heet' 4 aangifte gedaan, dat uit

zijn afgesloten onbewoond winkelpand
op 8 mei j.l. f. 60,— is ontvreemd.

Bij de kruising van Julianalaan en
Astrolabelaan kwam de scooter van F.D.
in de nacht van 7 op 8 mei bij he1 uil
wijken voor een tegenligger in de berm
van de weg terecht. F-L. werd licht
gewond en werd ter observatie in het
ziekenhuis opgenomen.

W.K. heeft aangifte gedaan van de
diefstal van een damesfiets die hij op
9 mei tegen de omrastering van het
voetballveld te Hollandia Binneni had
geplaatst.

Een door R.I. bestuurde personen au
to is 'bij het nemen van de bodht in de
Sentaniweg bij Joka togen een brugleu-
ning gereden. De twee inzittende» en de
bewtuurd^r werden licht gewond.

De personen aiuto werd beschadigd
en is ter keuring naar het politiebureau
meegenomen.

In de afgelopen week zijn drie pro
cessen verbaal opgemaakt tegen bestuur
ders van motorrijtuigen wegens het niet
aanwezig zijn van een keuringsbewijs
Lv!j_ vrachtauto's], vier processen ver
baal wegens het niet kunnen tonen van
een rijbewijs en drie wegens het niet
deugelijk functioneren van reminrichün
gen e.d.

Uitwisseling van
spionnen?

He 4 Hooggerechtshof van de Ver. S4a
ten heeft een verzoek afgewezen voor
een nieuwe behandeling van de zaak
tegen kolonel Rudodf Abel, die verdacht
wordt van spionage voor de Sovjet Unie
Hij was op grond van deze beschul-
diging door een federale rechtbank in
New Vork veroordeeld tot 30 jaar ge-
vangenisstraf. Er word 4 niu geoi^perd
dat kolonel Abel zal worden uitgewis
seld tegen de Amerikaanse vlieger Fran
cis Powers die me' ?ijn U 2 toestel bo
ven Rusland werd neergeschoten.

Economische
ontwikkeling overtreft

verwachtingen
J.U.V.* V v-i KHJILKA Vciil itCUCI-LUJU^C VVt*l'K"

gevers cons4atoert in zijn jaaroverzicht
dat het economisch herstol na de reces
sic van enkele jaren geleden alle ver
wachtoxgen overtreft.

Ondanks .'..'■ k^ui^eïi de xx'—-
zorgen, speciaal met DC-relctcing to*- he
regeringsbeleid. Ze waarschuwen togen
een te stork afremmen van de investo
ringen en wijzen er op, dat de groei
v"n de werkgelegenheid en he 4 stijgen
Ójn juis4 aan die par4iculiere investo
van de expor4 gro4endieels te danken
ringen- De werkgevers zeggen, da 4 de
4aak die nu nog wacht nog grotor is
dan wat er sinds de oorlog is klaar ge
komen. Daarom hebben ze togen inves
terings beperking storke bezwaren ton

zij in enkele gevallen zoals bij toene
mende inflatie.

Hattain Amerika
De Indonesische oud—vice—president

Moh. Hatto had vorige week een infor-
meel onderhoud met leden van de sub-
commissie voor Buitenlandse Zaken van
het Amerikaanse Huis van Afgevaardig
den.
Hatto zei da1 Indonesië zich zou verzet-
ten tegen pogingen om west Nieuw Gui-
nea onder toezicht van de Ver. Naties
te plaatsen. De voorzitter van de com-
missie, Zablocki, zei een vraag in deze
richting aan Hatta to hebben gesteld
cm te zien of wellicht een compromis
mogelijk was voor de oplossing van de
Nieuw Guinea kwestie, waarin de Ver.
Staten een neutraal standpunt innemen.
Volgers Zablocki had Hatta onmiddel-
lijk bezwaar gemaakt togen het voor-
stol en verklaarde dat bij eventoele
overdrach' Indonesië moet worden be-
lasl met zeggenschap over het gebied.
Hatta was overigens van mening dal de
Nederlanders met hun plan om gelijk
mcl de "Karel Doorman" militaire ver-
sterkingen naar Nieuw Guiiea to zen-
den, de communisten in Indonesië in de
kaart hebben gespeeld.
In antwoord op vragen van congresle-
den of de Nederlandse maatregel het ge-
volg kon zijn van een toenemende drei-
ging van de zijde van Indonesië inzake
gebruik vam geweld verklaarde Hatta
"Wij hefeteen reeds eigen moeilijkheden
gehad en zijn niet uit op bijkomende
moelijkheden, die een openlijke poging
tot gebruikmaking van geweld in Nieuw
Guinea zou meebrengen.

Indonesische Marine
oefent in O-Indonesie

De Indonesische marine houdt vlooi-
en landdingsoefeningen in de oostelijke
wateren van Indonesië, aldus heeft de
Indonesische marine bekend gemaakt.
Aan deze oefeningen, de operatie "Was-
pada" word 4 deelgenomen door torpedo-
boten, duikboten, mariniers en vlieg-
tuigen van marine en luchtmacht. De
vlootoefeningen bestaan uit het bescher-
men van convooien, leggen van mijnen,
lanceren van torpedo's door duikboten
en motortorpedoboten.
De woordvoerder van de Indonesische
marine, majoor Iman Sudjono, zei in
antwoord op een vraag of deze oefe-
ningen iets te maken hebben met de Ne
derladse militaire maatregelen ten aan-
zien van Nieuw Guinea "U moe*
er zelf maar een uitleg aan geven,
maar het is Wel zo dat deze operatie de
meest omvattende is die de Indonesische
marine tot dusver heeft ondernomen.
De Indonesische marine is klein maar
neemt snel in storkto too w^t grootste
oppervlakteschip i-s ecu torpedobootja-
ger. In het laa4s'e jaar Zijn een duik-
bootafdeling en een luchtvaartdienst aan
de Indonesische marine toegevoegd.
Regering te Washington

De tegenstanders van de rassenschei
ding in de Ver. Staton hebben gisteren
een belangrijke overwinning behfeiald.

Het federale Hoge gerechtshof heedü
he 4recht van de federale regering er-
kend om to procederen tegen de rege-
ring van de staat Alabama waar een
inbreuk wordt gemaakt op heft kies-
recht van de negers. Het Hooggerech4s
hof deed deze uitspraak met algemene
stemmen.



DE SPORTvan deafgelopenweek
DE V.H.O. - KOMPETITIE
Door een enigszins verrassende 3—2

overwinning op POMS bewees Zee-
macht niet alleen zichzelf een goede
daad, ook WIK, HVC en ZIGO vonden
baat bij de overwinning van de Marine
mensen. Overigens kwam zeemacht met
een beduidend rjetore ploeg voor de
dag dan aan he4 eind van de vorige

kompetitie.
EDO blijft na de nederlaag tjegen

ZIGO nog stoeds in de hoek waar de
slagen vallen en al bleef de score to 4

2_o beperk 4, het veldspel van de groen
witten was dennato sleeh4, da4 voor
de toekomst he 1 ergste moet worden ge
vreesd.
D-* stond in de eerste klasse luidt:
WIK 2 2 0 0 11—2 4
HVC 9 2 0 tl 4—1 4
ZIGO 2 2 0 0 4—14
POMS 3 2 0 1 B—6 4
Zeemacht 2 10 1 3—4 2
Hercules 2 0 0 2 2—* 0
T-Tr.c* 2 0 0 2 3—7 0
EDO 3 0 0 3 2—12 0

Het nrogramma voor a.s. zaterdag en
zondag ziet er als volgt uil:
Zaterdag 21 mei WlK—Hercules
Zondag 22 mei ZIGO-HBS

EDO — zIGO o—2 Benz.
Indien EDO in de komende wedstrij

den niet uit een geheel ander [voetbal]
vaatje tapt, dan zie 4 de toekomst er voor
de 10 jaar oude vereniging beslist don
ker ui 4.

In de derby tegen ZIGO was vooral
de voorhoede uitgesproken slech4, he 4
geen o.a. blrjk4 uit he4 fei4, dat zegge
en schrijve 4wee goede aanvallen wer
den opgezet. In alle andere gevallen lie4

het plaatsen zoveel to wensen over, dat
de ZIGO defensie zich nauwelijks be-
hoefde in 4e spannen om de score bank
te houden. De achterhoede was eigenlijk
nog het minsl slechto deel van de ploeg
Da4 er in deze achterhoede na de rust
toch gaton vielen was mede een gevolg
van het fei4, da4 de beide bjacks he4

tompo nie4 meer konden volgen.
ZIGO kon in de eerste helft kennelijk
nie4 op temperatuur komen, maar nadat
linksbuiten Puraro na de toee de score
had geopend werd het veldspel' van de
geelzwarien van beter gehalte -Keer op
keer zetto men toen de totoal ongedekt
staande Puraro en Soedira aan het
werk en he.t moet VOor deze spelers een
waar genot geweest zijn om — door nie
mand lastig geval'-en — voorzet na voor
ze- ii* ix' ïjDO oUcii.ü'jiiu^&Ctj.ied lu Ciuwi
belanden. Aan de afweging ontbrak
evenwel nog het een en ander, zodat de
schade voor EDO beperkt bleef tot een
tweede — door Ronsumbre gescoorde -
doelpunt.

POlvkri — ZEEMACHT 2—3 van D<uu
Zeemacht linksbuiten Brouwer moet

in de rust van de wedstrijd tegen POMS
bij zichzelf de afspraak gemaakt heb
ben het jn de tweede helft maar eens
zelf te proberen. Hij scoorde niet al
leen de gelijkmaker, ook het derde en
beslissende doelpunt kwam van zijn
voet. Brouwer zou zeifs nog een derde
doelpunt gescoord hebben, ware het niet

da1 zij n harde kogel door de paal werd
gekeerd.

_.n.gzuis onverwacht had POMS voor
de ras- ac leiding genomen. Renjaan
oncter'orak een van de vele Zeemacht
eianvauen, schoof ac bal door naar Pat
tikawa, die vanaf de rand van het straf
schopgebied fraai inschoot.

Tien minuton na de hervatting kwam
POMS op rozen te zitten, toen opnieuw
Patrikawa scoorde. [2—o]

Een vrije 4rap voor het POMS doel
leidde de niet verwachte Zeemacht over
winning in. Andel plaa4ste zich achter
de bal en via de paal verdween het leer
aehltor invaller-doelman Manduapessy.
[2—l] Na di4 dtoelputn4 kreeg Brouwer
he 4 op zijn heupen me 4het in de aan
vang van di4 artikel vermeide gevolg.

Rest ons to4 slo4 nog ce vermelden,
dat bij FOMISI Kadir en Si Hasan en
bij Zcemach4 Klinkenberg op het appel
ontbraken.

VOETBAL IN NEDERLAND
Bondscoach Elek Schwariz heeft ne 4

Nederlands elftal bekend gemaak4 zoals
dat woensdagavonden Zürich tegen het
nationale elftal van Zwitserland in he 4
veld kom 4.

Pietors Graafland— Feyenoord —Kerkum v.d- Hart Kuys
Feyenoord Foriuna '54 NAC

Muller Kteassens
Ajax Feyenoord
H. Groot Rijvers
Ajax Feyenoord

v.d. Kuil v.d. Linden Moulijn
PSV ' DOS Feryenoord

In de kompetitie gaven de wedstrij
den van zondag j.l. de volgende resul
toten te zien:
Fortona '54—Ajax 2—7
Enschede—Feyenoord o—4
Ëlinkwijk—NAC o—o
ADO—PSV I—2
VVV—DOS 3—2
Sparto—Sit4ardia 4—2
Blauw Witr-DWS o—2
Volendam—MVV I—3
Rapid JC—Willem II 2—2

Noch Ajax, noch Feyenoord maakte
in de lastige uitwedstrijden tegen resp.
Fortona en Enschede een fout, zoda4 de
a.s. zondag to spelen ontmoeting Feye
noord—Ajax de beslissing moe 4 brengen
Dat wordt in alle zekerheid een met
60000 toeschouwers gevulde Feyenoord
kuip. Ook in de ondersto regionen is de
zaak nog stoeds nie4 bes[ist. Foriuna
stoa 4 na de nederlaag tegen Ajax op
de fatale 16e plaats, een pla^tq. wqn.r
wn^« o~i- pi«„,,, t»t:+ t*»i«.Yl --;i- T^*-?--!\>~ J ZZ .V ..- , u..i,..,vxju, .mplU

MVV en zelfs ADO en Enschede in aan
merking komen. Wellicht is er een na
kompetitie nodig om de definitieve be
zet4er van de 16e plaats aan to wijzen-

De st^nd met no^ een Y.xd?4****^! *c
Sjjeieu lUidl-.
Ajax 33—50 Enschede 33—30
Feyenoord 33—48 Ado 33—30
PSV 33—43 MW 33—30
NAC 33—39 Rapid JC 33—29
DOS 33—38 ElinkwjLjk 33—29
WV 33—35 Blauw Wit 33—29
Sparta 33—34 Foriuna '54 33—28
DWS 33—32 Volendam 33—23
Willem II 33—31 Sittardia 33—15
Het plrogramma voor a.s. zondag luid4:
Feyenoord—Ajax

NAC—Fortona '54
PSV—Ëlinkwijk
MVV—ADO
Willem ll—Volendam
DWSr-Rapid JC
DOS—Blauw Wit
Sitterdia—VVV
Enschede—Sparia
Eerste divisie B
Leeuwarden—RCH 5—5
Graafschap»—Go Ahead 3—3
VSV—ZFC 3—l
Alkmaar—RßC 2—o
DFC—Heracles I—l
Helmondia—Limburgia I—2
Eindhoven—SfaS 2—3
DHC—AGOW 2—l

De stand aan de kop van de rang
lijs 4 luid 4 me 4 nog een wedstrijd voor
de boeg:
VSV 31—42
Alkmaar 31—42
DFC 31—41
Heracles 31—38
DHC 31—37

\
SPORT IN HET KORT
JUDO

Anton Geesink is opnieuw Europees
judo kampioen aller categorieën gewor
den. De Nederlandse reus had in de
finale slechts 10 seconden nodig om
de Italiaan Sempezza te verslaan.
Geesink werd ook kampioen van Europa
in he 4 zwaargewicht.

Neder'ands eerste plaato in de lan
dewedstrijden maakte deze in Amster-
dam gehouden Europese kampioenschap
pen to4 een waar succes voor onze land
genoot—judoka's.
TENNIS

In de wedstoijden om de Dayis Cup
—Europese zone heeft het Nederlandse
tenriiateam een gevoelige s—o5—0 neder
laag geleden togen het team van Groot
Brittannië. Andere uitslagen luiden:
Zweden—Spanje 3—2'< Italië—Hongarije
3—2.
HANDBAL

He4 Nederlandse handhalelftal won in
Goes me4 nie4 minder dan 23—6 van
België.
VOETBAL

Real Madrid en Eintrach4 Frankfuri
hebben zich in de finale van de strijd
om de Eulrapa Cup geplaatst. Real Ma
drid schakelde Baroetona uil4, terwijl
het Duitse Ein4raeh4 met gro4e cijfers
van Glasgow Rangers won.

De finale vindt woensdag 18 mei in
Glasgow plaats.
ATLETIEK

De Amerikaan Ray Norton egaliseer
de tijdens wedstrijden in Philadelphia
voor de vijfde keer in zijn carrière het
wereldrecord 200 meter, dat sedert 1933

.. ■- -—"«*_„ naam s4aat van
zijn lanugenoor. Me'calf.

In Hannover liep de Europese Kam
pioen Hary onder bijzonder ongunstige
weersomstandigheden de 100 meter in
10-3 seconden.
KUNSTRIJDEN

Carol Heiss, Ohympish- en wereld
kampioene kunstoijden, is in New Vork
in he 4 huwelijk getoeden me 4 Hayes
Jenkins, die vier jaar geleden als kuras*
rijder _rote toiomfen vierde Jenkins
werd o.m. vier keer wereldkampioen.



Koninklijke

onderscheidingen

De twee ingezetenen van Fakfak die
ter gelegenheid van de verjaardag van
H.M. de Koningin een koninklijke onder
schijding ontvingen, worden terecht a[s
in de dienst te Fakfak vergrijsde pio
niers beschouwd-

Het zijn Pater Louter en "Paadje"
Tamaela.

Pater Louter kwam in 1937 in Fak-
fak en vestigde zidh toen me4ecn ai in
de "S(oengei", de plaats waar hij ook
nu nog woonadhtjg is. Maar de Soengei
is de Soengei van voor de oorlog n,et
meer.

In di 4 nauwe dal da4 maar vrij moe1
zaam van he4 hoog gelegen Fakfak zelf
uit kan worden bereik4, j.s na. de oor
log een uitgebreid Missie complex tot
stand gekomen, bestaande ui 4 de Katoo
lieke- Opleidingsschool voor. Dorpsonder
wijzers en een normalistencursus met
intornaal. He4 verblijf van Pater Lou
ter in Fakfak werd door de Japanse
inval in 1942 onderbroken, doch na de
bevrijding hervatte hij zijn werkzaam
heden, eerst als hoofd van de Katho
lieke Vervolgschooi en later als Direc-
teur van de Rooms Katholieke ODO to
Fakfak. Ook nu heeft hij nog een ac-ief
aandeel in de opvoedingsactiviteiten
van de Missie in het Fakfakse en wel
als intemaats leider van de ODO.

Hij werd benoemd tot Ridder in d!e
Orde van Oranje Nassau.

De verdiensten van Paa4je Tamaela
die overigens een reus van een kerel
is, liggen op ander terrein. Sedleri zijn
komst in Nieuw Guinea in 1920 heeft
hij he 4 land onafgebroken gediend als
bestuursambtenaar, en wel te Bosnik op
Biak en to Kaimana en Fakfak.

Ook hij kwam in 1937 voor het eerst
naar Fakfak en onderging hier de Japan
se bezetting. In die periocte werd zijn
trouw aan Nederland wel heel zwaar

op de proef gesteld. Nie4 alleen kwam
de heer Tamaela, ondanks het feit da4
hij van Indonesische landaard is, in een
inerneringskamp terecht, maar ook zijn
gezin werd nie4 gespaard.

Toen de oorlog voorbij was, hadden
een zoon en twee pleegkinderen van
het echtpaar Tamaela onder Japanse
handen he 4 leven verloren.

ïn he 4 algemeen heeft de Ambonese
groep he 4 tijdens de oorSog in de onder
afdelïng Fakfak zwaar te veran4woor
den gekregen- In he 4 gebied van de hui-
dige onderafdeling Fakfak is maar een
Ambonese onderwfjEer aan de betds
handen van de Japanners on'komfcn.

Toch was Tamaela na de bevrijding
weer op zijn post en voordat er weer-
een Europees bestuursambtenaar in Fak
fak aanwezig was, wras hij he4, die het
hestour voerde over een gebied da.4
zidh uitstrekte van Babo tol Kokanao.
In 1959 kwam hij aan zijn pensioen toe,
maar voor vele inwoners van de dor
pen in het gebied! van Faktak blijft hij
"Paatje", bij wie men eerst nog eens
te £ade gaat alvorens met een probleem
naar he HPB kantoor te steppen.

De heer Tamaela werd gedecoreerd
me 4 de Eremedaille in goud verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

VOORZITTER P.V.d.A. ZIEK

De heer Everi Vermeer, de voorzitter
van de Partij van de Arbeid is voor
de tweede keer binnen een half jaar
opgenomen in het Diaconessenhuis te
Naarden. Zijn toestand wordt ctïtiek
genoemd,, hoewel er sinds zondag een
lichte verbetering is opgetreden.

TOPCONFERENTIE TREKT
JOURNALISTEN

Ter gelegenheid van de topconferentie
hebben zich niet minder dan 2700 bui
tenlandse journalisten naar Parijs be-
geven.

EEN TIP VOOR VERLOFGANGERSl

voor jongens en heren (o.a. jongens trainingspakjes). g
No. 1490 |

'1

Het Hoofd van de Residentie Water-
stoatsdienst te Hollandia maakt hierbij
bekend, da 4 op 3 juni 1960 om 12 uur to
zijnen kantore to Hollandia zal worden
aanbesteed:
"DB-BOUW VAN EEN HUISHOUD-
SCHOOL IN DOK V — HOLLANDIA".
Bestek en voorwaarden zijn vanaf 19
mei 1960. togen betaling van f. 10,— ver
krijgbaar ten kantore van de R-W.D.
De aanwijzing zal plaatsvinden op 23
mei 1960 4e 11.00 uur op genoemd kan-
toor.

f

VERENIGING VAN HUISVROUWEN-
Bezoekt de TENTOONSTELLING

"WIJ EN ONZE HOBBY"
op a.s. DONDERDAG en VRIJDAG
19. en 20 mei van 17.00 tot 20.00 uur in
de quonset achter de "Nieuwi Guinea
Koerier"
TOEGANGSPRIJS: f. 0,50 v. volwasse-
nen f. 0,25 v. kinderen-

HEDEN MIDDAG GESLOTEN
VIJSMA Witte Olifant.

1488

TE KOOP: rotten zitje, ronde tafel,
slaapbank Mevr. de Vos Astoolabelaan
794 Noordwijk- 1485

Halfs4eens woonhuis 7 X 14 m2te koop.
Vraagprijs f. 6000,— c.n.o.t.k.

G.F.H. Wesselo — Wi41e Rotsweg
Hollandia. 1484

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewens4. Tevens dank ik al-
len die mij na hfe4 overlijden van mijn
echtgenoot behulpzaam zijn geweest en
mij hun deelneming hebben betuigd.
Hollandia 17/6-'6O a-b. DC. 7

de Wed. Krijgsman — Batten.
1486

filmprogramma
REK THEATER

verioont heden 18/5 en morgen 19/5 de
zeer machtige film in Cm. en Color.

"ZAR A K "
me 4 vidtor Mature — Michael Wilding

—A*-*'i te Ekberg.
Zto de dansen or> hot wi+ir* do~y§rl

zelfs de koning schokt. Een waar mach-
tig filmwerk. Schokkend—Moed—Held-
haftig. HEDENAVOND "T -Leeftijd 18 jaar
SPOEDIG IN "EX

DE BLANKE PARIA
BINNENKORT:

"WOESTIJN RATTEN" In REK

ORIËNT THEATER
vertoont heden 18/5 en morsen 19/5

"LAWLESS STREET"
in kleuren. ,Me4 Randioloh Sfco44, Angela
Lansbury en Warner Andersoni
Randolph Sco4t als de man die zich ver-
7ette teffen de we4teloosheid en de gena-
deloze bandieten.
Holl. Binnen heden 18/5.: "WILD IS
THE WIND" met Anna Magnani-
Senlteni morgen 19/5: "HIGH HELL*
met John Derek.
Holl. Binnen morgen 19/5: "OPERA-
ZIONE NOTTE" met Corrine Calvet.

TE KOOP: woonhuis, gelegen Signal
HUI; Te bevragen Th. E. Selier Hollan-
dia. 1487

TE KOOP: Volkswagen kilometerstand
40.000 Cappendijck Dok 9 tol 422.

1489, I

iFlmaïson böbsö"" 1
Hl
'":

heeft ontvangen:
Soibcso Drossen

| Exciusive Modellen
Ochtend-middag- en cocktaif-

Japaniaen in _iv. fllaieo
j Selecïa complex Dagelijks geopend 17-19.30 uur
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