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Propaganda voor
migratie naar Nw. Guinea
Do Stichting Transmigratie Neder-

lands Nieuw Guinea heeft het eerste
nummer laten verschijnen van zijn tijd
schrift dat propaganda maak 1 voor emi-
gratie van Nederlanders naar Neder-
lands Nieuw Guinea in plaats van naar
Vreemde landen.

He* besteur van de stichting die het
vorige jaar werd opgericht denkt i/n
dit verband met name aan de gerepa-
teieerden Uit Indonesië. Er wordt be-
toogd dat' zij in Nieuw GuSnea nie*
alleen een. nieuw bestaan kunnen op
bouwen doch hier ook in de verteou-
de Nederlandse sfeer blijven.

Australiedringt in oen Haag in
Djakartaaanop zelfbeheersing

De Australische minister van Buitenlandse Zaken sir Garfield Barwick heeft
in het parlement in Canberra gezegd, dat zijn regering de spanning tussen Ne-
derland en Indonesië over Nieuw-Guinea nauwlettend gadeslaat.
Sir Garfield zei verder, dat er langs diplomatieke weg in Djakar4a en Den
Haag stappen zijn gedaan om beide regeringen te wijzen op het belang van
zelfbeheersing.

Aan de Aus' ralische- ambassadeurs
in Nederland en Indonesië is door de
Australische regering instructie gege-
ven teneinde er zeker yan te zijn da 4 er
geen misverbanden tussen de rege-
ringen der beide landen zullen rijzen
en de spanning tussen hen niet zal toe-
nemen. Di 1 werd bekend gemaakt dooi-
de waarnemend minister voor Buiten-
landse Zaken Sir Garfield Barwick in
het Australische parlement. Sir Gai|-
field antwoordde op een vraag van een
lid der oppositie en zei dat de Austra-
lische regering zich goed geïnformeerd
hield over de versterking van de defen-
sie van Nederlands Nieuw Guinea.

Hij zei dat Australië wilde voorko-
men da 4 er nieuwe spanningen tussen
Indonesië en Nederland zouden rijzen.

Zoals bekend is de versterking v?n
de defensie van Nieuw Guinea door
Nederland voor Indonesië aanleiding
geweest om bekend te maken dat er
van haar kan 4 maatregelen werden ge-
nomen, om de eilanden van Oos 4 Indo-
nesië te versterken. Dit geschiedde tij-
dens he 4 bezoek van Soekarno aan Ante
rika. De Indonesische minister van Bui-
tenlandse Zaken Soebandrio zei teen,
da* de maatregelen genomen waren op
in uc*ie van presid'en4 Soekarno per-

:en bedoeld waren als reactie
op ije4 Nederlandse versterking Van

Nieuw Gui
Naar verluidt heeft Soebandrio bij diegelegenheid een onderhoud gehad me 4de Amerikaanse onderminister van Bui-

tenlandse Zaken Dillon, maar hij ont-
kende na afloop dat hij de Amerikaanse
i egering verzocht bad om invloed op
Nederland ui* te oefenen in voor Indo-
nesië gunstige, zin. Wel had hij Dillon
gewezen op het belang van Amerika
bij een rustige situatie in dit gebied.
Amerika heeft zich overigens van alle
commentaar onthouden. Men wees er
i" Wa ,v.d^' Nederland en
Indonesië beide goede vrienden zijn van
de Verenigde Stelen.

ZOAVO-ministers bijeen
De ministers van Buitenlandse Zaken

van alle acht landen die aangesloten
zijn bij de Zuid Oost Aziatische ver-
dragsorganisatie zijn in Washington bij-
een voor een vijf daagse conferentie

Correspondenten zeggen dat de minis-
ters plannen moeten maken voor een
mogelijke geïntensiveerde koude oorlog
die na de mislukte tepconferenUe in
Parijs zou kunnen worden ingeze4. De
Fhilip.pi.mse minister van Buitenlandse
Zaken Serano zei dat de landen een
constructieve eco»nomische rol moeten
gaan spelen om een effectieve macht
te' worden die met succes de commu-

cüreiging irf Zuid Oost Azië
kan keren- Hij achtte het mogelijk dat
Malakka. Zuid Vietnam, Cambodja en
ï.ncr de Verdra,^ior.^af,{lsa,tie gouden
volgen, indien zij tot een economische
samenwerking zouden kunnen komen.

Correspondenten melden da 4 dit voor-
stel een der scherpste tegenstellingen
dreig 4 4e worden in de SEATO bij-
eenkomst.

Afrnerika en Engeland hebban he 4
standp»unt reeds eerder ingeno»men dat
economische hulp beter aan andere or-
ganisaties kan worden overgelaten. De
delegaties hebben bij voorbaat de Ame-
rikaanse minister van Buitenlandse Za-
ken Herter tet voorzitter van: de con-

ii'eojs gekozen. Da thans begonnen
conferentie volgt de vergadering van de
Chefs der Staven van de SEATO lan-
den vorige week in Washington.

Volkstellingin Nederland
Gisteren was het in Nederland de dag

van de dertiende algemene volkstelling
waarbij als het ware een momentopna-
me werd gemaakt van de maatschap-
pelijke situatie in de ruimste
zin. Huis aan huis zijn de afgelopen
dagen lijsten uitgereikt die na enkeledagen ijngevulü worden 'teruggehaald.

Er zijn twee soorten lijsten. Een voor
het gezin en een voor beroepsbeoefena-
ren. Als de miljoenen anonieme ant-
woorden eenmaal zijn verwerkt door
de eledlronisctye rekenmachines door.
het Centraal Bureau voor de Stestis-
tiek krijgt de overheid .de beschikking
over vele waardevolle gegevens.

Deze gegevens kunnen o.m. belang-
rijk zijn bij het nemen van beslissingen
over de bouw van huizen en scholen,
de stedenbouw en de spreiding van di-
verse publieke voorzieningen.

Volkstellingen moéten in Nederland:'
om de tien jaar worden gehouden, maar
door de oorlogsjaren verviel die van
1940, zodat in plaats daarvan in 1947
werd geteld en 1950 weer werd over-
geslagen.

Nisuw-Gufösa memr
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

I Hoofdredacteur
Drs. N. STREEFLAND
i

Redactie en AdmteistraPe
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
tl lü— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 6,50 per mnd- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tar'eveo
fi 0,40 per mm. Bij contract (ten-
minste 1000 mm) fl 0,36 per mm

Familieberichten fl 0.32 per mm
Agente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent 4e Ifar: Bakkerij "BRAUN" II
Agen4 te Manokwari: Hr. Lon4ho I



Nieuws uit Fak-Fak
Vorige week zaterdagavond vond in

het Sociëteitsgebouw een bijeenkomst
vap enkele leden van de "Sociëteitsver-
eniging Fak-Fak" plaats. Ofschoon deze
bijeenkomst was ui4geschreven als bui-
tengewone ledenvergadering, was de be-
langstelling beneden de maa4. Deson-
danks werden er spijkers me 4koppen ge
slagen: statuten werden gewijzigd n.a.v-
een advies van de gouvernemen4ssekro-
teris en er werd zelfs een nieuwe voor-
zitter geïnstalleerd. De steteiten wijzi-
gingen werden als hamerstekken afge-
daan en aangezien de heer R. van Aar 4
de enige kandidaat voor het voorzitter-
schap was, werd hij door de aftredende
voorzitter de heer Nijssen geïnstalleerd.

De opbrengs4 van de Oranje speldjes
die op 30 april jl. in Fakfak werden ver
koch4 bedroeg f. 242,— en is overgedra-
gen aan de Leprozerie.

De Mariniers van Fakfak hebben de
opbrengs4 van hun stand op de Pasar
Milten ook aan de Leprozerie geschon-
ken-

Zuster Hijstek die circa twee jaar in
Fakfak als verpleegster heeft gewerkt,
is vertrokken. Ze is overgeplaatst naar
Manokwari.
BONDSELFTAL — MARINIERS: 2—1

Maandag 16 mei speelde een officieel
elftal van de Voetbalbond Fakfak een
wedstrijd tegen de winnaar van hel
Oranje Toernooi 1960, i.e. het elftal van
de Marinierskazerne. Waarschijnlijk
door hel feit dat de wedstrijd reeds
twee maal vanwege slecht weer was uit-
gesteld, was de pubieke belangstelling
voor deze match matig.

Ondanks het feit dat de elf bondspe-
lers elkaar voor het eerst in één elftal
troffen, klopten de kcmbinaties van het
begin af. Voordat de Mariniers behoor-
lijk ingespeeld waren stend he 4 reeds
2—o voor de bondspelers. Mede door het
feit dat er geen enkel belang op het
spel stend, verslapte het spel daarna
echter to4 een ongeïnteresseerd partij 4je
voetbal. Eers4 nadat de Mariniers onver-
wachte uiit een vrije schop tegenscoor-
den, kwam er weer wa 4 meer vaart in
he 4 spel- Tegen het einde van de match
kwam er zelfs nog eni?e spa-ning in
toen de Mariniers hun lichte veldmeer-
derheid in een -gelijkmakend- doelpunt
dreigden uit te drukken. Het bleef ech-
ter bij 2—l.
Prins Bernhard volgde

statiebezoek via
televisie

Aan het galadiner in het Koninklijk
paleis in Brussel heeft HM. de Konin-
gin ÜbUxxg gegeven haar on-roering
ever de warme ontvangst die haar in
België is bereid. Evenals koning Bou-
dewijn van België spirak ook onze Ko-
ningin er haar leedwezen over uit dat
Prins Bernhard door ziekte dilt alles
niet heeat kunnen bijwonen.

Prinses Beatrix vervangt op dit staats
bezoek aan België haar vader, die we-
gens longontsteking in he 4 Stads- en
Academisch ziekenhuis in Utrech4 lig4.
Zijn temperatuur is alweer gedaald.
In de kamer staat een televisietoestel
waarop de Prins he 4bezoek van de Ko-
ningin en Prinses Beatrix aan de Bel-
gische hoofdstad heeft kunnen volgen

Maandagochtend legden de vorstelij-
ke bezoekers kransen bij he4 monument

van de onbekende soldaat.
's Middags waren Koningin en Prinses
gasten van he 4 gemeentebestuur van
Brussel.

Gisteren stond een bezoek aan Af-
werpen op he 4 programma.

Z.K.H. Prins. Bernhard die zondag-
nacht me 4 longon4steking in he 4 stads-
en academisch ziekenhuis ita Utrecht
werd opgenomen, heeft weer een goede
en rus4ige nacht gehad. Volgens zijn
arisen heef 4 de ziekte een gunstig ver-
loop.

Chinezen vonden li-
chaam bergbeklimmer
De Chinese gomnynnistïsehe expedi-

tie naar de tep van ds Mount Everest
heelt he 4 lichaam gevonden van een
man gekleed ais een Bri4s. bergbeklim
mer. Het lichaam werd gevonden op
een hoogte van 6500 meter. De vonds4
heef 4 aanleiding gegeven te-t specula-
ties da 4 he4 stoffelijk overschot is van
'wee bergieekliiTtmers die in 1924 ver-
dwenen bij een bestijging van de berg.
Vürondietfsteld word^ dat zij (je kap
hebben bereikt doch daarna zijn ver-
ongelukt.

Zij werden he 4 laatst gezien voor de
hoogste top, juist voordat aj door de
mist onzichtbaar werden. De Chinezen
hebben bericht dat het lichaam gekleed
was in gescheurde kleren van Britse
makelij.

"Karel Doorman" uit
Nederland vertraKkeit

Gisteren is het vliegdekschip "Karel
Doorman" naar Nieuw Guinea vertrok-
ken- Terwijl het schip voor Hoek van
Holland voor anker lag landde de mi-
nister van Defensie Ir. Visser er per
HlelilcoiEjter voor een afscheidsbezoek».

De Karel Doorman was eergisteren
al ui 4 Rotterdam vertrokken naar de
Noordzee.

De onderzeebootjagers Groningen en
Liml*urg die de Karel Doorman zullen
vergezellen liggen nog in Den Helder
Ze zullen zich later vermoedelijk in het
Kanaal bij het vliegdekschip voegen.

De tanker Mijdrecht die de reis ook
meemaakt js ai eerder vertrokken om
in een Franse haven stookolie en ben-
zine te laden.

Het smaldeel staat onder commando
van commandeur A.T. Ferwerda. Het
word 4 eind juli in Hollandia verwacht.

Tegen het eind van het jaar kan de
Karel Doorman weer in Nederland te-
rug zijn.

Spoorwegstaking in
Frankrijk

Het treinverkeer in Frankrijk is vrij-
wel stil komen te liggen door een 24-
-uur staking van het spoorwegpersoneel
die om middernacht in ingegaan.

De acMe wordt gesteund door de com-
munistische, de socialistische en de on-
afhankelijke vakbonden, die samen drie
kwar4 van het spoorwegpersoneel om-
vatten. Ze is bedoeld om krach* bij te
zetto»n aan de i-ispn om iiugvi ioon en
koriere werktijden-

Ben Goerion naar
Nederland

Premier Ben Goerion van Israël zal
deze maand gedurende twee dagen
Nederland bezoeken.

Op 14 juni vertrek 4 hij ui 4 Tel Aviv
voor een bezoek van» 5 dagen aan Frank
rijk. Direc4 daarna aal hij naar België
en Nederland reizen.

Pasternak overleden
De Nobelprijswinnaar voor littera-

tuur de Rus Boris Pasternak is op zijn
buitenhuis in Predelenko ongeveer 60
km buiten Moskou overleden.

Zoals bekend' hee^c hij vorig jaar
onder pressie van de Russische auto-
riteiten de Nobelprijs nie4 geaccepteerd.
De afgelopen 4ijd. zou hij niettemin on-
der behandeling gestaan hebben van
geneesheren van het Kremlin.

l'a.<'crnak Werd 70 jfdar oud. Hij
werd he 4 laa4s4 in het openbaar gezien
op een concert in Moskou in september
van het vorige jaar. Sedertdien leefde
hij teruggetrokken en volgens geruchten
werkte hij aan een teneelstek over de
emancipatie van de Russische lijfeige-
nen in de negentiendeEeuw. Zijn roman
Dok!er Zjivago is buiten Rusland een
groot succes geworden.

Doordat hij geroyeerd werd als lid
van de Russische schrijversbond, ver-
keerde Pastermak in moeilijke finan-
ciële omstandigheden.

Evert vermeer overleden
De voorzitter van de Partij van die

Arbeid, de heer Evert Vermeer is in
het Diaconessenziekenhuis in Naarden
overleden- Hij was 49 jaar oud.

Evert Vermeer werd in Nijmegen ge-
boren. In 1931 word hij correspondent
daarna propagandist en assistent van
voor de arbeiderspers in de Betuwe en
het bestuur van de £>DAP, ijaten djè
Parttij van de Aiheid. In 1949 werd hij
secretaris van de P.v.d.A. en in 1955
voorzitter. De heer Vermeer was seder4
1946 lid van de Tweede Kamer. Hij
was ook voorzitter van het Humanis-
tisch Thuisfront en lid van de Grote ad
viescommissie van de illigaliteit.

Hij was op 16 april opgenomen voor
een maagopera4ie.

Doodvonnissen in
Djakarta voltrokken

In een gevangenis buiten Dj^arfe
zijn eergisteren drie doodvonnissen vol-
trokken van de hoofddaders van de
moordaanslag op president Soekarno
van november 1957. De veroordeelden
doorgedraaid omdat ze de mini-
schoten. Bij de aanslag die zij pleegden
bleef Soekarno ongedeerd maar verschei
dene omstanders werden gedood en vele
anderen gewond.

Korte berichten— Op de veihng van Venlo werden
de afgelopen week ruim een miljoen sla
werden doorgedraaid omda4 ze de mini-
mum prijzen van de verkopers niet
haalden. Maar da 4 leed is weer geleden.
Dt- oid ij wcci j&ewiüd.
—De Algemene Vereniging van Reserve
Officieren hield in Apeldoorn haar jaar-
lijkse bijeenkomst. Natuurlijk ging da 4nie4 zonder enkele feestelijkheden zoals
een schie*weds*rijd, een bamimaarijd,
V.U i;cn i.uv^ urtiiNHrii-, .u ri.^i.)."i \\>*A %,nri
da 4 er niet alleen thee zal zijn gedron-
ken.— He 4 geval van de tWee dames
in Delft die in de vensterbank van hun
woning een karaf me 4 water hadden
neergeze4. De zon gebruikte die als een
brandglas zoda4 de gordijnen begonnen
te smeulen. Gelukkig waren de dames
niet thuis, z»dat de buren de brand rus-
tig konden blussen. Wie wee* wa* er
anders nog gebeurd zou zijn.



Binnenlandsepolitiek van
Indiawordt raid leader

De jonge Afro-Azia4ische steten schij-
nen een 4weede) revolutie te moette.i
doormaken. De na4ionale bevrijding
lijkt op een tweelrapsrake4, waarvan
de laatste trap veel meer energie in
zich berg 4 en veel moeilijker te beste-
ren is. Alleen India schoen voor zulk
een on-wikkeling bewaard te blijven,
maar thans moe 1 men erkennen da 4 de
uiterlijke politieke stabiliteit slecht-s ge-
baseerd is op de traagheid der massa-
Nehroe zei onlangs, das hei merendeel
van de inwoners der öüu.oOO armzalige
dorpen van zijn land slechts'als "pas-
sieve kiezers" aan de beide parlements
verkiezingen hadden deelgenomen.

Maar de meeste krachten, nodig voor
de tweede revolutie, zijn ook in India
aanwezig. Ook hier moe 4 de tijd aan-
breken da 4 de massa zelf begin 4te den-
ken. Een spontaan J>n4waken is wel
nie4 te verwachten, maar alle tekenen
wijzen erop dat de boeren spoedig in
de politiek betrokken zullen worden.

In januari van di 4 jaar verklaarde
de Congres-par4ij, da* het nodig was
he 4 landvolk ui 4 zijn traagheid» op te
wekken om de daardoor opgewekte ener
gie voor de maa4schappelijke revolutie
te benu4ten.

Blijkbaar dacht niemand aan de nood
zaak van s4renge poli4ieke controle, hoe-
wel een naar verhouding geringe aan-
tasting van de oude orde reeds verwar-
rende en groteske gevolgen had. Toen
de Congres-par4ij de laagste maatschap
pelijke klassen bevrijdde van de plich4
te 4 ui4oefening van de slechts 4 betaalde
en mees* verachte 'beroepen1, 'trokken.
tal van proleteriërs naar de steden en
vermeerderden daar he4 ge4a! der dui-
zenden werklozen. Zij vermeerderden
tevens de aanhang der communisten,
welke door haar voortdurende demon-
straties het leven in de steden, vooral
in Caleut4a, verlamt.

De hoofdmoo4 van de 4waalf miljoen
communistische kiezers word4 echter ge-
vormd door wa 4 de communisten noe-
men de "arme boeren". Di 4 aantel is
wel nie4 groo4 genoeg om de crmmu-is-
fen. een ernstige concurrent van vde
Congres-parij te maken, maar da 4 he 4
agntel op hun par4ij stemmende boere ,
zelfs na de aanvang van he4 conflict
me 4 China nog teeneem4, is zeker een
symp'oom van de heersende verwarring.

Dit moge een waarschuwing voor de
Congres-partij betekenen om ook meer
aandacht aan andere politieke stromin-
gen te schenken- De ervaringen in Azië
hebben aangetoond da4, wanneer een
oude sociale orde begint te wankelen
uiterst rechtse stromingen in 'iR alge-
meen beter in s4aa4 zijn het initia4ief
aan zich te tirekken dan uiters4 linkse.
Er is in India inderdaad een politieke
beweging opgericht, die de reac4ionairen
misschien de weg te 4 succes open 4.

))-. ■»wMta»ni-n-T>arLii w-nimf.» volgens
vele waarnemers in steat te zijn de ont-
wikkeling van India vorm te geven. Zij
wordt geleid door mannen van groo4
intellec4 en onberispelijk karakter. Haar
leden werden wegens hun verze4 tegen
de hervormingsplannen van Nehroe ui4
hun ambten ontzet Maar he 4 gevaar
voor de Congres-partij ligt niet in de
eerste plaate in de handige opze4 van
cic propagandacampagne der Sfwaltan-

tra-par4ij. Deze heeft een der nauwste
medewerkers van Gandhi, de bejaarde
Rajagopalaehari, op de voorgrond ge-
schoven, en verklaar4 da 4 haar eerste
doel de terugvoering der natie van Neh-
roe tot Gandhi is. De Swa4a»n4»ra-partij
werf 4 4hans haar aanhang voornamelijk
onder de talloze grondbezitters, die door
die comimlunisten "rijke boeren" g£-
aoemd worden Di 4 heef 4 tet gevolg da4

Nehroe nie4 meer kan rekenen op de
passieve steun van een trage plattelands
massa.

aaO wordt de strijd tegen de agrari-
sche hervormingen op de massa over-
gebracht. Dit is natuurlijk he 4 goed
recht der Swantentea-partij. Maar hoe
goed haar bedoelingen ook moge zijn,
zij zal zeker een onwelkome steun van
alle reactionairen krijgen- De Swanten
tra-partij bestrijdt immers ook de idee
van een moderne, wereldlijke staat en
eist terugkeer tet de oude, door de Hm
doe-religie gestempelde zeden. Zo zal
zij misschien, zonder dit te willen, wind
in de zeilen blazen van de Hindoe-ex-
tremisten met hun militante jeugdbewc
ging. Wie geloof 4 d'a4 een dergelijke be-
weging gemakkelijk in teom gehouden
word4, heeft blijkbaar geen lering ge-
trokken uit de geschiedenis van Ceylon
waar religieuze fanatici veel onrust en
bloedvergieten veroorzaak4 hebben.

Men behoef 4 geen levendige fantasie
4e hebben om he 4 resulteat van de plat
telands-campagne der Swantentra-par-
4ij, vooral in de verminkte vorm van
ongewenste bondgenoten, voor te stel-
len. Alleen Nehroe en zijn Corgres-par-
ij zijn in sttaat he* land voor reaclie te
bewaren, de sociale revolutie door te
voeren en een verkwisting door politie-
ke verwarring van India's groo4ste teoef
[de no? weinig benutte arh^idskrach 1

der boeren] te voorkomen. De Concres-
fvvrtij is rne4 al haar fouten nog het
sterkste bolwerk der democratie in Azië
Men spreek* dikwijls bezorgd over de
vraag wa* er gebeure" sraa' als Nehroe
wepgaa4. alsof de poli4ieke leiding d»an
ineens aan mensen handen wr.\ on'glte-
p»en. He+ is echter n;e4 in te zien waar-
om de toekoms 4 van India -ie 4 kan wor-
den verzekerd "olan<? Nehroe no? he4
s+uur in handen href4. Overigens is he4

in ieder geval noodzakelijk da 4 het Con-
gres zich bewus 4 word4 van de dreigen-
de gevaren en passende maatregelen
treft.
De Congres-par4ij is innerlijk te ver-
deeld. Enerzijds tel 4 zij van nature con-
servatieve leden, die zich slechts me4

tegenzin schikken in Nehroc's politiek,
anderzijds is zij geen verzamelbekken
voor alle democra4ische rich4i"gen. Zo
stean twee der bekwaamste Aziatische
socialisten, AShoka Mehta en Acharya
Kripalani, in de opposi4te
Qok neefc hpi- < Ywpipk jviinoo Masani,
een doodsvijand der communisten, ui4
zijn rijen verdreven, evenals Jayapra-
kash Narayan, India's belangrijkste po-
litieke denker- Deze twee leiden thans
de Swatentra-pariij.
Bij de parlementsverkiezingen in 1962
heeft de Congres-partij voor he 4 eerst
met een ernstige oppositie te rekenen
en moe4 zij van dorp to4 dorp haar plan
nen verdedigen. Een terugwinnen van

enige "verloren zonen" is niet voldoende
Deze poging heef4 slechte zin als de par-
tij haar oude idealisme weer terugvind 4.

Slechts dan is zij voldoende gewapend
tegen de gevaren die haar bedreigen.
Ook de schepping van een bekwame bu-
reaucratie is het geneesmiddel nie4.
Amb'-enaren kunnen de kloof tessen de
on4wikkelde élite en de onwetende mas-
sa nie4 overbruggen. Ook voor India
geld 4 dat niets een na4ie zo bijeenhoud 4
als een gemeenschappelijke opdracht die
van ieder ongewone offers vraag 4.
De Indische regering overweeg 4 een ar-
beidsdiens4plich4 voor stedenlten. Menig-
een gelooft da 4 deze dienstplich4 uitge-
breid moet worden te 4 alle jongeman-
nen, die nog nie4 doelmatig zijn ingezet
in de strijd om he 4 bestaan. De mobil-
sering van he 4 gehele volk om he 4 te be-
schermen tegen honger, ellende en re-
actie zou de mees 4 geschikte methode
zijn om de door de tweede revolutie
vrijgekomende energieën aan te wenden
ten nutte van een democratische Indi-
sche steat.

Amerikaanse wil N.G.
leren kennen

Sinds enige 4ijd verblijf 4 in Hollandia
de Amerikaanse Miss Lilian Sehoedler
[70] ui 4 New Vork, die zich heef 4 voor-
genomen Nieuw Guinea te leren ken-
nen. Er is geen werelddeel waar Miss
Sehoedler niet ui4gebreid gereisd heef4.
Ze begon me 4haar reizen op haar der-
tigste jaar en nog steeds heeft" deze
levenswijs zijn aantrekkelijkheid voor
haar niet verloren.

In 1922 besloot ze om als ze dan tech
haar eigen brood moest verdienen di4
in he 4 buitenland te doen. Ze ging op
reis naar Parijs, maar voor ze daar
aankwam had ze al een uitnodiging van
een Amerikaanse multimiljonair en
diens gezin om op een luxejach4 een
toch! mee te maken langs de Nijl. Di 4
was het begin van een loopbaan waar-
in in eressant werk afgewisseld werd
door interessante reizen.

De afgelopen 4wee jaar heeft Miss
Sehoedler Australië, Nieuw Zeeland en
he 4 Zuid Pacitfic gebied bereisd. In juli
van he 4 vorige jaar arriveerde ze in
Aimlralifcldh NieuKv Guin»^ waar ze
zowel in de kus^laateen als in het
cen4rale bergland verbleef, en een soort
gelijke reis wil ze nu ook hier maken.

Op onze vraag hoe lang ze hier te
lande dach4 te blijven zei ze geen ant-
woord te kunnen geven. Ze was door
he4 land gefascineerd en zou er blijven
to4 ze he 4 voldoende had leren kennen.

Ned. samen met Portu-
gal kandidaat voor
Veiligheidsraad

NEW VORK [A.P.]. — Aan de groep
van zertien Wcsteuropese V.N.-ianden
is een Nederlands plan voorgelegd ter
oplossing van een conflic4 4ussen Neder-
land en Portegal over de Wes4europeSe
zetel in de Veiligheidsraad die per 1
januari beschikbaar komt. Beide landen
ziR hzrA_A__uii- vuoi de ze4el die door
Italië zal worden ontruimd.

Na een besloten bijeenkoms4 van de
groep van WesA~mropese V.N.-landen
verklaarde een Nederlandse woorvoer-
der: „De groep heeft he 4 Nederlandse
plan besproken. We hebben construc-
tieve voorstellen gedaan, waaraan be-
paalde condities zijn verbonden die —als zse worden aanVaa(rd — he* pro-
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bleem zouden oplossen. Onze suggesties
hebben veel steun gekregen. We hopen
dus, dat binnen enige dagen een oplos-
sing wordt bereikt". De woordvoerder
weigerde precies mee te delen waarop
het pian neerkomt.

Klachten over arbeids-
omstandigheden

Twee van de tien assistenten die op
he 4 eiland Biak werkzaam zijn bij het
Bevolkingsstructuuronderzoek zijn zater
dag, j.l. in Hollaridifa gearriveerd, ta
verband met klachten over de arbeids
omstandigheden bij dit onderzoek. He4
is nog niet bekend of zij binnenkort hun
werkzaamheden in Biak v/eer zulle»
voortzetten. Er word* een onderzee.- »n
gesteld naar de gegrondheid van hun
bezwaren.

In Washington zullen spoedig bespre-
kingen beginnen over de rakettenstra-
togie tussen Engeland en da Ver.
ten.

Brittannië zal worden vertegenwoor-
digd dcor de van Defensie
Watkj'.nso:-H. de Chef der Dëfensïes»taf
Admiraal Mou'nteatten. zijn plaatsver-
vanger, luehtmaarschalk Earl, en een
Britse regerings adviseur.

De Britse delegatie wordt de belang-
rijkste ge-OTnd die de tweede w-rrM
oorlog naar de Ver. Staten is gegap"..

In Den Haag deel 4 Buitenlandse Za-
ken mee da 4 de Nederlands-Turkse be-
trekkingen gewoon doorgaan ondanks
vele wijzigingen in de Turkse regering-

De verklaring 'betekent dat Neder-
land he 4 niet nodig vind 4 de Turkse
regering als een nieuw bewind te er-
kennen.

He 4Nederlandse stendpunt is bepaald
in overleg me 4België en Luxemburg.

V:ir Indiasche deskundigen gaan vol-
gende week naar Peking voor een gede-
railleerde steidie Van 'landkaarten en
andere documenten die betrekking heb-
ber, op de Indisch-Chinese grenn. v...
d;* onderzoek was toestemming ver-
leend door premier Tsjoe En Lai van
Communis4isch China tiidens 'zijn be-
sprekingen rr.eit 7fin Indiasche aHblff-
genoot Nehroe over de grensgeschillen
tussen beide landen.

Vorige week kwamen in Leidea een
groo4 aantel tweelingen bijeen die onder
medische leiding, een zgn. 4weel;hgan
cen4rum zullen vormen voor onderzoe-
kingen dïe vooral, betrekking .hejbben
op de erfelijkheid. Èr bestaat in Neder-
land een tweelingen organisatie die oor
spronkelijk een sport gezelligheids ver-

eniging was. Een vaag idee dat zon or-
ganisatie ook nog wel eens nut zou kun
nen hebben is intussen werkelijkheid
geworden. Binnen de vereniging zijn n.l
spec/ieke t\vtelingenproblemen van
psychologische aard ter sprake gekomen
die voor de medistche wetenschap van
groot belang &jn- In andere landen
b.v. in Italië wordt a] geruime tijd hel
tweelingenvraagstuk georganiseerd on-
derzoch4.

De Antilliaanse regering heef4 aan
Mr N. Dtebrot. ) het kabi-
net van de gevolmachtigde mi
de Nederlandse An!"
een stedieopSlracht verleend te 4 he 4 ma-
ken van een vergelijkende studie van
de li'terateur in he4 CaraibiA?he ge-. Mr N. [Cola] '
in Juli raar het Caraibische gebied rei-
zen en br ■:' Puarte
Rico, Venezuela en Curacao. Eind au-

keer4 hij naar Nederland terug.
De opdracht wordt gesteund door de

Stichting voor Culturele Samenwerking.

Radioprogramma
VRIJDAG, 3 juni 1960.
18.30 uur: Programma-overzicht.
18.35 uiur: Cor Steyn en zijn Strijkorkest
18.45 uur: Avondoverdenking.
18.55 uur: Mana Suka.
19.30 uur: Nieuws.
19.37 uur: C.W.N.G./Fersekding.
19.45 uur: Texas KPty zingt Cowboy lie-
deren.
20.00 uur: Klok, nieuws, weerbericht.
20.15 uur: "In de warwinkel": een bont
programma uit de Rong-toko. Productie
Hans Oosterhof. 21.30 uur: Een avondje
bij Toni Karas, zither. 2.1.45 uur: Lied-
jes uit he 4 Wilde Westen met o.a. Bruce
Low. 22.00 uur: Harry James, trompet,
Duo Charles de Maele, accordeon. 22.35
and his new swingimg band. 22.20 uur:
uur: "L'Olandese Volante": tot elf uur
speelt het Van Wood Quarte4. 23.00 uur:
Sluiting.
ZATERDAG, 4 juni 1960.
12.30 uur: Programma-overzich4. 12.33
uur: Ray Ellis e.z. orkes4. 13.00 uur:
Niie-uws. 13.10 uur: The four Aces, zang.
13.25 uur: Hi4s van vorig jaar: Jörg
Maria Berg, Peter Kraus, Die James
Broteers en zijn Orkest van Mar Greger
13.40 uur: Sportjournaal door Bob
Spaak. 14.00: Parade van de baods: div.
ensembles. 14.30 uur: Slui4ing.
18.30 ulur: Programma-overzicht.
13.35 uur: Mana Suka.
19.00 uur: Kinderrubriek i/h. Maleis
door Neeltje Onggé.
19.10 uur: Kindernibriek i/h Nederlands
door Di44y Zwollo.
19.30 uur: Nieuws.
19.37 ulur: De gesprok-m brief ui 4 Neder-
land.
19.45 uur: "Een vrolijke noo4" door The
Banjo Kings.
20.00 uur Klok. herhaling nieuws, weer-
bericht 20.15 ut1-: Muziek or> verzoek.
21.00 uur: Scbtegers. sebteTers. schlagers
o.a. Caterina Valen'e. Peter Alexarder
en Margo 4Eskers. 21.25 uur: Errol Gar-
ner, piano 21.40 Uur: Walsen door he4
Weans Symfonie Orke~4 0.1.v. Rober4
Stolz. 22.00 uur: Bill Loose e.z. orkest
spelen Background music. 22.20 uur:
Musical Nighteap: geserveerd door he 4
George Stearing Quintet en de zangeres
Kay Starr. 23.00 uur Sluiting.

Waison „Sofoco"
HEEFT ONTVANGEN:

Ochtend-middag en Cokteiljaponnen

me 4Stela's Rokken, Blouses en Centuurs
in alle kleuren en maten.

DOK 8 naas4 Toko "Selecta".

BIJ DE DIENST VAN FINANCIEN
[DOK ll] KUNNEN WORDEN GE-
PLAATST 2 TYPISTEN.
He4 bezi4 van het MULO diploma of 3
jarige HBS steek 4 tet aanbeveling.
AANMELDINGEN dagelijks van 07.00
tet 12.00 uur bij de Secretaris.

MULOZAAL NOORDWIJK. Zaterdag
4 juni kinderfilm "JOPIE SLIM EN DE
DRAAK". Entree Zfeo-leden f 0,75: nie4-
leden f 1,— Aanvang 18.30 uur. Kaartten
verkrijgbaar bij Mevrouw Matray. Van
dejr Crablaan Noordwijk. 1587

TE KOOP [ev4. te huur] wegens ver-
trek: Woonhuis te Ifar [verbouwde quon
se» 4] met aangebouwde éxtea slaapkamer
bediendenkamer en twee goedangs.
Tevens NSU-motor Max 260 cc, bo»uwj.
1954 en enig meubilair. Beschikbaar me-
dio juli. G.A. v. Dillen, C.B.L. Hollan-
dia [tel. 269] 1531

TE KOOP: babycommode, Philipstepe-
recorder, La.mbre4ta-scooter, Philins
worldteansp. radio, progress typemachi-
ne. Joka telf. Hlb. 17. 1585

EDO do -derdag 2/6-'6O aanv. 20.30 uur
ROULETTE

1579

filmprogramma
! REK THEATER
verteont heden 1/6 en donderdag 2/6 de
spannende gangster-film.

"MISDAAD SYNDICAAT"
me 4 Rober4 Taylor. Gangsters-editie en
de misdaad. Een zeer boeiende film, vol
ak4ie en moed. Leeftijd 18 jaar.

VRIJDAG 3/6 verteon4 REK de Maleise
film:

"SELAMAT HARI RAYA"
SPOEDIG in REK de film

"JOAN OF ARC"
met Ingrid Bergman.

Filmbedrijf "ORIËNT"

verteon 4 heden voor he 4 laats4 Jeff
Chandler, Maureen O'Hara en Susan
Ball "WAR ARROW" in kleuren.
Een verhaal van de dappere Majoor
Brady, die aan de levensgevaarlijke
aanvallen der Kiowa's een einde maak-
te.
Holl. Binnen heden 1/6: "JOHNNY
DARK" met Toray Curtis.
Holl. Binnen morgen 2/6: "WAR AR-
ROW" met Jeff Chandler.
Sentani morgen 2/6: "JOHNNY DARK"

VERKRIJGBAAR BIJ BOEKHANDEL
GEBR. TERLAAK.

Sprookjes in beeld,
Classics stripverhalen,
Cowboy—boeken
Goedkope romans

en
Tijdschriften.
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