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Rust in Turkije weergekeerd
In Turkije heeft generaal Jemal Gur

sel een voorlopige regering gevormd
Hijzelf is behalve premier ook minis-

ter van Defensie. Minister van Buiten-
landse Zaken is Salim Sarper, voorma-
lig afgevaardigde van Turkije bij de
Ver. Naties en oud-gedelegeerde bij de
NATO. In het uit 13 leden bestaande
kabinet zitten verder nog twee gene-
raals en enkele hoogleraren. Turkije
heeft intussen laten weten dat het alle
verplichtingen zal nakomen die de vo-

rige regering op zich had genomen. Dat
geldt o.m. voor de overeenkomsten be-
treffende Cyprus en het Noordatlantisch
Bondgenootschap.

In heel Turkije is het rustig. Het
lucht- en tre jnverkeer met het buiten-
lod is hervat en vandaag verschenen
ook weer de kranten die door de re-
gering Menderes waren verboden-

De gearresteerde journalisten zijn in
vrijheid gesteld.

Ruslandijvert voor
erkenning van Peking

Premier Chroestsjof heeft Ce sugges'ie gedaan om aan toekomstige topconfe-
renties ook Communistisch China» en andere Aziatische landen te laten deel-
nemen. In Amerika staat men hier afwjijzend tegenover. In Londen meen)»
men dat Chroes'sjof de topconferentie hfee^ lafen mislukken op ins%nafte
van Peking.
De Verenigde Staten hebtoen weinig

goede woorden over voor de .slUjggestie
van premier Chroestsjof dat aan komen
de topconferan ies ook moet worden
deelgenomen door communistisch Chi-
na en andere Aziatische landen!, zoals
India en Indonesië.

Er werd in Washington op gewezen
dal cic verhouding tussen Amerika en
China op he ogenblik een dieptepunt
heeft bereikt, en dat daarom een confe-
rentie waaraan beide landen deelnemen
uitgesloten moe1- worden geacht. jn di-
plomatieke kringen in Londen heeft
Chrpestsjoi's rede de indruk vet
i de i-opoo-iferentie heeft getorpe-
deerd op instignatie van Peking-

Bij de Ver. Na*ies heeft hel merendeel
van de diplomaten te kennen gegeven
dat he1 Sovjet streven om China bij he*
overleg van de regeringsleiders te be-
dekken, dit overleg nog verder weg
schuift dan het nu al lijkt.

Deelneming van neutrale staatslieden
als Nehroe en Soekarno wordt daaren-
tegen toegejuicht, evenals de tegemvoor
dighcid bij een topgesprek van secre-
taris generaal Han.marskjoeid van de
Ver. Naties.

In vele landen wordl getwijfeld aan
de juistheid van het Amerikaanse stand
punt om commuinilstisch China, dal een
grote militaire macht vertegenwoordigt
alle formele »erkenn|ing ife onthouden.
Daar stiaat tegenover, dat pekings be-
trekkingen mie* de andere Aziaijsdhe
landen de laatste tijd moeilijk zijn.

Er zijn ernstige geschillen met India
en Indonesië en »uit Nepal wordt nu be-
richt da 4 men daar verwacht dal China
na de succesvolle bestijging van de
Moutn1 Everest zijn aanspraken op deze
bergtop zal hernieuwen. In het jongste

overleg tussen de beide premiers van
de beide landen, ging China atccoord
met de Nepallese opvatting dat de grens
loopt over het midden van het berg-
massief. De M*- Everes4 zelf ligt vol-
gens Nepal op haar grondgebied.

Intussen heeft de oppositie in Nepal
de Chinese beklimming gebrandmerkt"
als een inbreuk op Nepals territoriale
onschendbaarheid. Uit India word 4 ge-
meld dat op hetzelfde moment dat de
Chinezen de top via de noordkant be-
reikten een Indische expeditie zijn po-
gingen om langs de zuidkant naar bo-
ven te gaan, wegens slecht weer heef*
moeten opgeven.

Heverland-Malakka:
ambassadeurs

Nederland en S^alakka aullen hJunwederzijdse diplomatieke vertegenwoor-
digingen verheffen tot ambassades.
Dit is meegedeeld door miniister-pre-
sideint de Quay tijdens een dino:- da'
de regering had aangeboden aan de
premier van Malakka, Töenffkoe Abdoel
Rahman. De Maleise premier vertrok
van Schiphol na een bezoek) van enkele
dagen aan Nederland. Eergisteren heeft
hij o.m. de Philips fabrieken in Eindho-
ven bezocht.

Wervelstorm bij
Manilla

Een wervelstorm heeft het hoofdei-
land) van de Filippijnen, Luzon geteis-
terd. De storm ging gepaard met stort-
regens en overstromingen die volgens
de eerste berichten zeker 110 mense.;
hel leven hebben gekost.

De rivier, de Patig, waaraan Manilla
ligt is bui'en haar oevers getreden.
De verbindingen van Manilla met de
rest van het eiland zijn voor een
deel verbroken).

SyngmanRhee emigreert

Ex president Syngman Rhee is met
zijjln vrouw in alle s*ilte Ji|t Korea
vertrokken, vermoedelijk gaat hij zich
vestigen op Hawaii. Zijn vertrek was
in het geheim voorbereid' in overleg!
met de voorlopige president van Zuid
Korea en me' de Amerikaanse ambas-
sadeur.

Na de omwenteling van de vörifee
maand had Syngman Rhee gezegd dat
hij als ambteloos burger in Korea wil-
de blijven, maar gisteren maak'fb de
minister van Financien in de Voorlo-
pige Regering bekend, dalj financfele
onregelmatigheden zijn gebleken. De re
gering van Syngman Rhee zcu onrecht
matige ui-gaven hebben gedaan ten be-
drage van gemiddeld 17 miljoen dollar
per jaar.

Dodelijk verkeersongeval
Zondagochtend vond in Berg en Dal

een ernstig verkeersongeval plaats dat
aan de uit Genjem afkoms-ige H.W. oud
circa 16 jaar en van beroep huisbedien-
de, het leven heeft gekost.

Hij kwam ter hoogte van Groenten-
handel De Boer ir» boring miet een
Volkswagen bestuiurd door L.J., voor-
aanstaand lid der autochtone samenle-
ving van Hollandia-

W. werd zeer ernstig aan het hoofd
gewond en overleed spoedig daarna.
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Zestien ter dood veroordeelden sliepen
tijdens rechtszitting

De zestien Papoea's uit Australisch Nw-
Guinea die in Wewak terecht stonden
op beschuldiging van kanibalisme, la-
gen aan het einde van de vierde dag
van hun proces alle zestien onder hun
banken in de rechtszaal te slapen. Op
een gegeven ogenblik moest een van
hun advocaten die hen van de dood-
straf wilde redden, zijn pleidooi onder-
breken, omdat hij werd overstemd door
een van de beklaagden die in zijn slaap
oorverdovend snurkte- He' pleidooi
heeft n|et mogen baten: de 16 verdach-
ten zijn t»er dood veroordeeld.

De rechter motiveerde zijn vonnis
met de verklaring dat deze Papoea's
zich hadden schuldig gemaakt aan twee
feiten: vrouwenroof en fcannSibahisme
beide met voorbedachte rade. Ongeveer
V/i jaar geleden hebben deze 16 man-
nen een dorp 250 kilometer van Wewak
bij het aanbreken van de dag over-
vallen. Het doel was vrouwenroof. Zij
namen 8 vrouwen en 4 mannen mee.
Een kreupele vrouw werd onderweg
gedood omdat zij niet mee kon. Om de
honger op de lange weg terug naar heteigen dorp te stillen vermoorden demensenrovers tWee mannen en aten dieop. Een man en een vrouw die aan dekannibalen waren ontsnapt kwamennaar Wewak om het verhaal te vertel-len aan de politie-autoriteiten.

De daders werden later opgespoord
en voorgeleid. Zij hadden zich alle 16
onschuldig verklaard aan wat hun tenlaste werd gelegd. Na het pleidooi van
de advocaat werd de zitting geschorst-

Bij Hervatting toonden beklaagden
niet de minste belangstelling voor het
lef' da' hen wiafchtte. Enkelen tonder
hen du'ten weer in. Anderen zaten zich
bedrijvig te krabben, de rest keek doel
loos rond. Zij too nden zich niet in het
minsl- onder de indruk tDen een t/olk
voor hen het vonnis vertaalde.

"Ik wens ech'er nie' dat de veroor-
deelden worden terechtgesteld zei de
rechter zij moeten maar in de gevange
nis blijven waar men hun de begrippen
van landsbeieid en jusfe'fte bij moet
brengen en nader verklaren". Eerder
had hij de kannibalen voor ogen ge-
houden "mensenvlees eten is slecht. Er
zijn mensen die andere mensen opeten
omda' zij varkens zijn die zich er niets
van aantrekken wat z jj ett-n. Maar een
mens behoort iets beters te zijn dan een
varken".
REIZENDE RECHTERS

Dit bericht dat wij vorige week ont-
vingen hebben wj gemeend niet zonder
meer 'e moe'en plaatsen, daar het de
rechtspleging in Australisch Nieuw Gui
nea in eer. onverdiend slecht daglicht
stelt.

In zekere zin staat de rechtspraak
formeel gezien, in Aus'ralisch Nieuw
Guinea op een hoger plan dan hier,
w.'nt de berechting van autochtonen is
er, ivat de belangrijkere zaken betreft,
in handen van onafhankelijke beroeps-
rechters, en niet zoals hier van een
landschapsrechtbank of een bestuurs-
ambtenaar wiens eigenlijke taak vaak
elders ligt.

De belangrijkere zaken worden in Aus
'ralisch Nieuw Guinea behandeld door
he "High Oourt" in Port Moresby, dat
daartoe beschik* over een zestal reoh-
'ers, die zich voor de behandeling der

diverse zaken naar de verschillende
hoofdplaatsen begeven, in dit geval dus
Wewak-

Het vooronderzoek vind4 plaats door
een bestuursambtenaar in zijn kwali-
teit van magistraat. Hij bepaalt 0f de
tenlas'e gelegde feiten ernstig genoeg
zijn om ze door een rechter van het
High Court te laten behandelen, dan
wel of ze door de plaatselijke bestuurs-
ambtenaar, dat is hij zelf dus, kunnen
worden afgehandeld

Dol* is een belan|grijl^ verschil met
het hier 'e lande geldende sys'eem, waar
alle door autochtonen gepleegde straf-
bare feiten door één en dezelfde instan-
tie worden berecht: de alleensprekende
rechter [een bestuursambtenaar] of een
landschjapsrechtbank, bestaande uit pro
minente autochtonen me' een bestuurs-
ambtenaar als adviseur.

Het verloop van he 4 proces toon' in
Australisch Niéuw Guinea het bekende
beeld van een Magistraat, een Rechter
een Verdachte me' zijn verdediger en
getuigen a charge en a décharge.

Een beeld dat in onze rechtspraak
voor autochtonen nog niel gebruikelijk
is.
COMPROMIS

De berechting van mensen die zijn
opgegroeid in een rechtssfeer waarin
aan verschillende feiten geheel andere
waarden worden toegekend dan Westers

opgevoede menser^ gewend zijn, site!,*
iedere rechterlijke macht voor een groot
probleem. Steeds zal man moe'en zoeken
naar een compromis, dat ZOwel reke-
ning houdt met die rechtsopvattingen
van de) betrokken personen als met de
eisen die een moderne staat nu een-
maal steP. Dit. compromis zal i(n de
practijk in Australisch en Nederlands
Nieuw Guinea veel vaker op hetzelfde
reërkomen dan de formele verschillen
in de rechtspleging doen vermoeden. In
Nederlands Nieuw Guinea zou in dit
geval zeker niet de doodstraf zijn uit-
gesproken, Maar het fejt dat deze zes-
tien Papoea's in Wewak nu ter dood
zijn veroordeeld wil nog niet zeggen
da' het vonnis ook werkelijk zal worden
uitgevoerd. De rechter, zo deelde dej
Australische Liaison Officer in Hollan-
dia ons mee, is volgens het in Austra-
lisch Nieuw Guinea geldende recht ver
plich' om voor moord de doodstraf ui4
le spreken, maar in de praktijk wordt
die s'»raf slechts hoogst zelden uitge-
voerd- leder vonnis moet eerst door
de Adminisi'vtitor van lier- Tbrrftory
worden bekrachtigd en die maakt er
meestal gevangenisstraf van. Men mag
verwachten dat dit ook in het betref-
fende geval zo zal gaan. De rechter die
juist het doodvonnis had uitgesproken
voegde er trouwens zelf aan toe dat hij
hoopte dat de veroordeelden niet ge-
recht gesteld zouden worden, maar in
de gevangenis de kans zouden krijgen
om een beter begrip van de v/et op te
doen.

Jaarverslag
St.VincentiusStichting

In het jaarverslag «van de Sint Vin-
cenlius Stichting over 1959 wordt ver-
meld, dat de plaatselijke raad van deze
Stichting in Manokwari, werd vervan-
gen door een zelfstandige stichting op-
da' deze de zorg voor he aldaar be-
staand kinderinternaa' en de voogdijen
over de daar geplaatste kinderen kon
overnemen.

In Hollandia werden twee kleuterscho
len door de S lichting beheerd, in Mano-
kwari één, terwijl met drie kleuterscho-
len 'e Sorong en één te Fakfak contact
werd onderhouden.

Voor de bouw van de nieuwe kleu-
terschool in Dok VIII in Hollandia die
eind 1959 gereed kwam stelde de S'-ich-
tinig een bedrag van f 12.000.— beschik-
baar.

Opgemerk' wordt voorts, dat de kleu
'erschool te Hollandia Haven en die te
Hollandia Binnen gebrekkig zijn gehuis
vest- Hef gebouw van eerstgenoemde
school moet in de naaste 'oekomst ge-
sloopt worden in verband met de eisen
van het nieuwe stadsplan.

De Sint Vincentius stichting kon
slechts in beperkte male financiële s'-eull
verlenen aan de kleuterscholen te So-
ro»ng en te Fakfak.

Hasluck naar Londen
vertrokken

De Australische minister van de ge-
biedsdelen, Paul Hasluck, is met z ijn
echtgeno'e naar Londen vertrokken na
een bezoek van enkele dagen aan Neder
land- Staatssecretaris Bot heef met'
hem van gedachten gewisseld over de
ontwikkeling van de beide delen van
Nieuw Guinea en over de daaruit voort
komende samenwerking tussen Neder-
land en Australië. Deze besprekingen

verliepen volgens mr. Bot "in ieder op-
zicht bevredigend" en hebben bewezen
dat de persoonlijke contacten een uit-
stekende aanvulling geven op de admi-
nistratieve en technische die op dit ge-
bied reeds bestaan. Er zijn tijdens de
besprekingen geen bepaalde beslissingen
gevallen. Volgens de staatssecretaris
kunnen ze gezien worden als aanslui-
tend op de reeds geformuleerde en daad
werkelijke tussen Nederland en Austra-
lië uitgevoerde samenwerking.

De heer Hasluck hield een perscon-
ferentie, waarin hij nadrukkelijk wei-
gerde commen'aar te leveren op de de-
fensie maatregelen 'en aanzien van Nw.
Guinea. Hij verklaarde over he Aus-
'rahsche gebied da' van de totaal 2
miljoen inwoners ongeveer 300.000 nog
geen eontac' hebben gehad met de blan-
ke bestuurders. Over de ontwikkeling
van het gebied, waartoe ook Papoea
behoort, zei hij, dat Australië) nog nie'
denk'_aan politieke opvoeding tot zelf
standigheid, omdat deze gedachte nog
geen zin heeft.

Als redenen hiervoor gaf hij, dat de
2 miljoen Papoea's nog niet Qp eigen
benen kunnen s'aan en bovendien naar
schating 500 verschillende talen spre-
ken-

Hij zei evenmin nu reeds te willen
denken over een Melanesische Unie.

He' kwam hem overigens ongerijmd
voor om in een ontwikkeling die ge-
richt is op zelfbeschikking *e willen uit-
maken wa men onder dn p-.^o«n ~-a_
moe'en gaan beschikken.

Volgens de heer Hasluck bedraagt de
begroting voor Australisch Nieuw Gui-
nea Mivans 19 miljoen pond. Hiervan
word' 5 miljoen door de gebieden zelf
opgebracht door middel van invoerhef-
fingen en belasingen.

De toekoms' verwachting voor de to-
'ale begroting beloopt 30 tot 40 miljoen
pond.



Lagere beroepsmilitairen
krijgen meer salaris

De Nederlandse regering heeft de de-
fensienota gepubliceerd.

Hierin wordt o.a. meegedeeld dat kern
wapens dcci uitmaken van de bewa-
pening van een squadron straaljagers
van de Nederlandse luch'macht-

Deze vliegtuigen zij ingedeeld bij de
offensieve kern van de 'weede geal-
lieerde luelvmacht jn West Duistland.
Uit de nota blijk' voorts dat de Neder-
landse regering het defensieplafond
voor de komende drie jaar heeft Vast
gesteld op ongeveer 1900 miljoen gul-
den per jaar. De salarissen van he la-
gere beroepspersoneel van land-, lucht-
en zcemach', die aanmerkelijk achter-
liggen bij die in de burgermaatschappij,
zullen zoveel mogelijk worden aange-
past ter bestrijding van het toenemende
tekort aan beroepspersoneel. De nota
begin»' met een uiteenzetting van de
NATO verplichtingen van Nederland
en zeg' voorts: "behalve zijn NATO ver-
plichtingen heeft Nederland ook verde-
digingstaken te vervullen welke geheel
voor eigen verantwoordelijheid zijn ge-
bleven. Deze omvatten iln hot-fdzhak
de beveiliging van Suriname, de Neder
landse Antillen en Nederlands Nieuw
Guijmea, de bescherming van Neder-
landse koopvaardij schepen bui'en he
NAVO gebied en incidenteel het opko-
men voor Nederlandse belangen die er-
gens ter wereld worden aangetast. Ook
de nationale verdedigingstaken hebben
in de afgelopen jaren geen fundamen'e
le wijziging ondergaan. Op een ervan
de beveiliging van Nederlands Nieuw
Guinea, is echter geleidelijk een sterker
accetn' komen 'e liggen. De mü
machtsvorming waartoe de Indonesische
regering heeft gemeend te moe'en over
gaan, vervult de Nederlandse regering

.org."

Half uur speling bij
raketaanval

De Amerikanen hebben me' succes
een satelliet, de Midas, gelanceerd, die
hen moet waarschuwen in geval van
£jen verrassingsaanval me' raketten.

Deze Midas is dusdJanig ontworpen
da' z ij de hitte, die op aarde ontstaat
bij he lanceren van een rake', onmid-
dellijk kan doorzenden naar de luister-posen. Di alarmsysteem in de ruime
dat elke seconde duizenden vierkante
mijlen kan bestrijken, geeft de Verenig
de S'a'en een half uur om zich voor re
bereiden op een komende rake'aanval
Dat is ongeveer twee maal zo lang als
met het huidige radarsysteem mogelijk
is- Volgens geleerden zal de satelliet
in staat zijn onderscheid te maken tus-
sen het afvuren van projectielen en
andere warmtebronnen op aarde.

De Midas "missile defense alarm sysr
tem" doet 94 minuten over een 'tocht
om de aarde.

Uitsluiting

In de buitenwijken van Sydney heb-
ben de exploitanten van bioscopen veel
last van "teenagers" die gedurende de
voorstellingen door hun ilumoerigheid
het overige publiek storen.

Een bioscoop directeur in Toowoom-
ba heef de oplossing in de volgende
richting gezocht: Tijdens de voorstel-
ling stelt hij zich op met een flitscame-
ra en maakt foto's van lastige jongens

en meisjes. De foto's laat hij bij col-
iegas circuleren in de hoop dat ze in
geen enkele bioscoop meer zullen wor-
den 'oegela'en.

Kamer commissie
toesprak wijziging
bewindsregeling

Enige leden, die in de coromisisie van
rapporteurs der Eerste Kamer de wij-
ziging bewindsregeling hebben bespro-
ken is he4, blijkens het verslag, opge-
vallen, dat in dit ontwerp van wet niet
tevens was voorgesteld, in de bewinds-
regeling de aanduiding van he gebied
te wijzigen m Nederlands Nieuw Gui-
nea. Op grond van welke overwegingen
zo vroegen zei, had de regering geen
vrijheid kunnen vinden een wijziging
als door hen bedoeld te bevorderen.

De titel van het wetsontwerp luid 1:
"ontwerp van we' tot wijziging van de
bewindsregeling Nieuw Guinea".

Dezelfde leden van de commsisie heb
ben gevraagd of terzake overleg was ge-
pleegd met de Australische regering.
Deze leden, die gaarne zouden verne-
men hoe het grondenrecht in he niet
Nederlandse deel Van Nieuw Guinea
is geregeld, achtten het van belang dat
voor de gehele Papoea-bevolking ana-
loge regelingen op he stuk van het
grondenrecht zouden gelden.

Enkele leden van de commissie van
rapporteurs hebben hun afkeuring uit-
gesproken over de voorstellen, omda'
zij meenden da' deze waren gebaseerd
op de gedachte da' he koloniaal be-
stuur door Nederland zal worden be-
stendigd- Kan de regering, zo vroeoen
zij, nader aangeven waarom he wen-
selijk is de wetgeving op het gebied van
het grondenrecht in Nederlands Nieuw
Guinea te wijzigen, ofwel, zoals voor-
gesteld, aan te passen aan de behoef-
den van he1 land en voor'y, welke be-
hoeften de regering hierbij voor ogen
staan.

In het voorlopig verslag is ook ver-
meld dat enkele leden hun verontrus-
ting hebben uitgesproken over de voor-
genomen versterking van het militaire
potentieel op Nieuw Guinea. Zij meen
den da' deze maatregelen tot een ge-
vaarlijke toestand zullen leiden, die ver
strekkende noodlottige gevolgen zal kun
nen hebben. In de beschouwing over de
economische ontwikkeling hebben vele
leden verklaard niet geheel gerust te
zijn over de gang van zaken op di' ge-
bied, een mening die vooral betrokken
werd op he4 verlopen van de exploita-
ties in de industriële [olie] sector. Zij
vroegen dan ook om nadere inlichtingen
over een mogelijke exploitatie van nik-
kel en kobalt en over de concrete resul-
taten van het onderzoek naar splijt-
bare materialen.

Ingezonden
Münheer de Hoofdredacteur,
In" het artikel "Brandenburg v.d.

Gronden acht "blijvers" genegeerd" dd.
24-5-60, is de quintessence van ons ge-
sprek nie' duidelijk tot uiting gekomen
nl. de belangrijkheid van de groep der
locale krachten [voornamelijk Indische
Nederlanders] voor de bepaling der ko-
mende goede verstandhouding tUSS e<n
Nederlanders en Papoea's, in casu Ne-
derland en Nieuw Guinea.

Voor de duidelijkheid citeer ik hier
een gedeelte van de door de Staatsse-
cretaris Bot gehouden redevoering in de
Kamer: "Het is, als gezegd deze groep,

welke nie' oiech's he eerste zijn plaa's
aan de au'ochtone werker zal hebben af
'e s'aan, doch he is tegelijkertijd ook
deze groep, welke de meeste directe aan-
raking heeft me»- de autochtonen en dus
ook een dagelijkse invloed heeft op een
voor een harmonische ontwikkeling ge-
wenste goede sfeer tussen Europeanen»
en Papoea's in Nederlands Nw. Guinea.

De regering is er van overtuigd, dat
voor deze groep welhaast nog sterker
dan voor de eerdergenoemde [de uit
Nederland aangetrokkenen] geldt, dat
de voor de toekomstige verhouding van
Nederland en Nieuw Guinea thans nood
zakelijke goede verstandhouding tussen
Papoea en Europeaan slechts in redelijk
heid mag worden verwacht, indien deze
voor wat betreft he Europese gedeelte
voortvloeit ui' een hecht vertrouwen in
de Nederlandse Regering, gebaseerd op
de grondslag van een concrete tastbare
toezegging met betrekking tot de eigen
'oekoms'. Ten gevolge van alsdan moge-
lijk wordende meer evenwichtige onder-
linge verhoudingen tussen de bevolkings
groepen mag worden verwacht dat Jn
dat geval ook de vrije keuze door deze
groep van een eventueel willen blijven
op elk terrein uitbreidende samenleving
Iplijversgroep] in de zich meer en meer
van Nieuw Guinea nie4 alleen mogelijk
word' ['en gevolge van pensioen» of ga-
rantie], maar ook acceptabel voor allen
in Nieuw Guinea"

Ui' he bovenstaande blijk' aldus dui-
delijk de belangrijkheid dezer groep
voor de potentiële goede verstandhou-
ding tussen Papoea en Nederlanders in
casu voor Nieuw Guinea en Nederland-

De Nederlandse Regering gesteund
door haar politici heef' het grote staat-
kundige experiment aanvaard, om mid-
dels een gedurfde versnelling van het
zelfbeschikkingsrecht, de overal elders
vertoonde destructieve volkskracht [het
losbarstend anti-Westers nationalisme],
HIER IN NIEUW GUINEA tot een ze-
genrijke samenwerking van Nederlan-
ders en Papoea's om te buigen.

Deze behoefte tot samengaan, dit be-
grip zal zich hier in Nieuw Guinea,
goed zichtbaar voor de Papoea's, moe'ea
manifesteren, en daarvoor is de inten-
sieve samenwerking van Overheid, Pa-
poea's en Nederlanders een conditio sine
qua non. En in dit prille beginstadium
loop' di' over de exponenten der diver-
se volksdelen in de Nieuw Guinese sa-
menleving, die elkaar zullen ontmoeten
in de op 'o richten Nieuw Guinea Raad.
Hier immers zal de politieke scholing en
de dito gedachtenvorming der Papoea's,
alsmede de drang naar verdere staatkun
dige binding me' Nederland in het s'a-
tuut Koninkrijk Nieuwe Stijl zich heb-
ben te ontwikkelen.
Hiervoor is een harmonische samenwer-
king van Overheid en ALLE exponenten
een primair vereiste. Begrip voor el-
kanders standpun' en vertrouwen in el-
kaar is de alles overheersende factor.
W_aar de uitslag van dit experiment op
het spel staat, kan er geen ruimte zijn
voor controversen, die door gebrek aan
inzicht in eikaars standpun' zijn ont-
staan.
Doch opheffing der controversen vereist
een zich kunnen uitspreken, want di'
breng' over en weer vertrouwen en be-
grip.
Is de Overheid terwille van dil hoge
doel hiertoe bereid?

H. Brandenburg v d. Gronden-



Filmprogramma

ORIËNT THEATER

vertoont heden 30/5 voor he laatst
"JOHNNY DARK" in kleuren.
met Tony Cur'is, Piper Laurie en Don
Taylor. Een film van ondragelijke span-
ning, to' de laatste meter.
Haven morgen 31/5: "WAR ARROW"
met jeff Chandier. Een verhaal van de
dappere majoor Brandy, die aan dte le-
vensgevaarlijke aanvallen der Kiowa s
een einde maakte-
Sentani morgen 31/5: "KILLER APE"
me.' Johnny Woasstnuiller.

Opnamen van Gaisseau
als voorlichtingstilm

Het ministerie van Binnenlandse Za-
ken zal de beschikking krijgen over een
koote van de film, die de Frans-Neder-
landse expeditie, onier leiding van de
Franse cineast en publicist Pierre Do-
minique Gaisseau, onlangs in Nieuw
Guinea heeft opgenomen. Hoewel nog

onderhandelingen moeten worden ge-
voerd over de auteursrechten, staat wetvast, dat men de documentaire zal ge-
bruiken bij wijze van voorlichting ge-
dacht wordt aan vertoning in he'%oor-
programma in de bioscopen,, maar een

iove beslissing hierover is nog
niet genomen}. Ook is he! nog niet zekrr
of de film in haar geh«eï voor het Ne-
derlandse doel geschik' 'X Het wordt
dan ook nie4 uitgesloten geacht, dat Van
het ter beschikking komende materiaal
een eigen rolprent word' vervaardigd.

Radioprogramma

MAANDAG, 30 mei 1960
2G.00 uur: Nieuws, weerbericht. 20.15
uur: Sportpraatje door Herman Walhain
20.20 uur: Operaprcgramma: Negro-spi-
riteals door de sopraan Ellabelle Davis
en de bas-barton Pa;ui Robeson. 20-47
Uür: Tango's door he orkest van Ricar-
do Santos. 21.00 uur: "Wat de pers er-
van zeg. . . " 21.07 uur: Chris Barber's

:."ind iv.et zang door O'^ilie Pat'er-
son- 21.30 uui-t De Supersonische Gitaren
van Billy Mure. 21.15 uur: "P does no»
mat-er anyrnore": Buddy Holly, zang
22.00 uur: Ray An'ho.-y, 'rompet, e.z. or-
kest 2-:.20 yiur; Fri'z Slchulz Reichel, pia-
no, me' ritmische begleiding, 22.35 uur:
Oude en nieuwe tophits uit Amerika.
23.00 Sluiting.

DINSDAG, 3! mei 1960
20.00 uur: Klok, nieuws, weerbericht.
20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00 uur:
Buitenlands weekoverzicht*- 21.10 uur:
"Der Bettcls'ucent" van Millöcker. Ver-
korte uitvoering door he ensemble vr»n
de Nederlandse Opera. 21.43 uur: Her-
inneringen aan Hawaii Danny Stewart
and his Islanders. 22.00 utur Me' S'anley
Black naar Cen'raal Amerika. 22.20 uur

i muziek ui* de vijfde Republiek
2300 uur: Sluiting.

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
heeft een klein assortiment plastic
speelgoed ontvangen.
Nog voorradig o.a.

Stofmuppen
Ordners
Bonboekjes
Kladblocs
Telmarhine rollen
Patroonpapier
Afwasbaar kas'papier
Speelkaarten
Inktlapjes
Merkkrijt
Schoolbordkri jt
Kleurpotloden
Kleurboeken
Houtlijm Cetaflex
Plakwit ook om hout, board, papier,
glas, leer en kunstleer te plakken.
Metalen datumstempels.

Bij de N.V. Industriële- en Aanne-
ming Mij- "VAM" kunnen geplaatst wor
den enige administratieve krachten.

Sollicitaties van: 08.00—13.00 uur.

ENGELSE LESSEN
's MIDDAGS — 's AVONDS

Brieven onder no-i 600, Adm. Nieuw;
Guinea Koerier.

1550

I
Op veler verzoek zullen de tafelten-

nis wedstrijden in het Herculesclubge-
bouw uitgesteld worden *o* 20 juni
Inschrijving is nog mogelijk.

1555

VERENIGING van HUISVROUWEN
Woensdag 1 juni. Ledenvergadering

om 20.00 uur in Quonse' achter N.G.K.
Ui'slag loterij op tentoonstelling: no: 208
'heeserveis^ no. 6 pop Af te halen bij
mevr. Graafland. Weylandlaan no. 104

Dinsdagavond 31 mei te 8 uur komt
in de Nieuwe Kerk te Hollandia Binnen
ds. Rumainum spreken
over: "Indrukken uit Nederland"
Di 1 naar aanleiding van zn reis, die hij
pas gemaakt heeft-

WINKEL "JOAN"
ZOJUIST ONTPAKT.
Nieuwe bedrukte japon—s'offen en voor
Uw Cosmetica hebben wij het beste
merk: HELENA RUBINSTEIN. 1570

TE KOOP: Hoover wasmachine, dressoir
centrifuge. Dierx Juliana-weg 911 [He-
melpoort]. 1560

TE KOOP: Babycommode en houten
kinderjedikan'. Te bevragen: Nagel,
Zeezich' Noordwijk. 1564

"FORD"-jeep NG 369 te koop voor
f 1.000,— D. Tan Holl. Binnen telf- 165

1563

„Onze verkoopsprijzen af fabriek zijn per 1 JUNI 1960
als volgt vastgesteld:

Stenen formaat 13x20x27 om per stuk f 0,75
—„— —„— 10,5x20x27 cm per stuk f 0,65
—„— —„— 8x20x27 cm per s'uk f 0,50
—„— —„— 11,5x11,5a24 cm per stuk f 0,45
—„— —„— Walstenen per stuk f 0,15

Sierstenen per stuk f 0,75
wieggoten ['bermgoten] I»er stuk f 4,50
Rabatgoten per stuk f 3,25

—,—ri- .:■ ',■:..,',.~'. ' ', ■ ■■■,■! ■■ H
WittlamtraWKm_mnaaTmraam\TamwmmMnWnWi^^

REK THEATER

vertoon' op maandag 30/5 en dinsdag
31/5 de zeer EXCELLENTE film met
FRANK SINATRA MIT'ZI GAYNOR:

"THE JOKER IS WILD"
[TUSSEN TWEE VROUWEN]

I-le' leven van een jo»ng Artiest,
een Gangster milieu geraakte- Vrouwen
—Gokken—Zang vormen tcsarnen deze
Excellente film. HEDEN IN REK.

Leeftijd 18 jaar
SPOEDIG in REK de zeer spannende

film "REQUE COP" (MISDAAD SYN-
DICAAT!
Verwacht INGRID BERGMAN en JOS-
SE FERRER in de RKO Pic'ures
"JOAN OF ARC"

A.M.C. PINKSTERRIT
De inschrijving voor de A.MC.—Pinksterri* voor aute's, mo'oren en scooters

Iblijft open 'ot donderdag 2 juni. Bij het Secretariaat zijn tevens bonnen voor

f een lunch verkijgbaar ad. f 2,50
I
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