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Zuid-Afrika ondervinde gevolgen van boycott
Voortdurende binnenlandseonrust

Ir. verscheidene landen is sinds enkele maanden een boycott van Zuid-Afri-
kaanse goederen gaande, naar aanleiding van de rassenpolitiek der Zuid-
Afrikaanse regering.
De Zuid-Afrikaanse minister van Verkeer, Schoeman heeft zijn landgenoten
gewaarschuwd dat de gevolgen van deze boycott merkbaar beginnen te wor-
den.
Vooral 'm. de nieuwe landen van Afri-

ka en Azië' heeft de boycott van Zuid
Afrikaanse goederen een grote omvang
aangenomen. Ook het koninkrijk der
Nederlanden is er .bij betrokken, door-
dat, zoals men zich zal herinneren, Su-
riname de handelsbetrekkingen met de
Zuid-Afrikaanse Unie heeft verbroken.
Maar ook in landen v/aar de regeringen
zich van actüe onthouden hebben grijpt
de boycott in meer of minder hevige
mate om zich heen, veelal georganiseerd
door vakbonden en soortgelijke organi-
_<; tres.

Nu worden die resultaten van de bui-
tenlandse boycott van Zuid-Afrikaanse
goederen merkbaar. Dit heeft de Zuid-
Afrikaanse minister van Verkeer. Schoe
man met zoveel woorden gezegd.
Hij waarschuwde zijn landgenoten voor
een moeilijke periode. Op een vergade-
ring van spoorwegper. oneel in Joban-
nesburg, zei minister Schoeman, dat hij
niet kon voorspellen hoe de economische
situatie over zes maanden zou zH'->
maar dat de positie moeilijk zou worden
daaraan twijfelde hij niet.

Zoals men kon verwachten is een ra
ander voor de Zuid-Afrikaanse regering
geen aanleiding geweest om haar ras-
senpolitiek te herzien. Slechts wordt
sinds enige tijd getracht om de appart-
heidsDolttiek consequenter door te voe-
ren. Premier Ver-woerd sprak zelfs van
een decentralisatie van de industrie ten
einde de toevloed van neger-arbeiders
naar de grote steden te stuiten.

Intussen blijft het in Zuid Afrika zelf
onrustig.
Politie-eenheden in pantserauto's vlieg-
tuigen en helikopters patrouilleren in en
boven het Bantod-reservoir Pondoland
in de Kaapprovincie, waar volgens kran
tenberichten bij botsingen tussen Ban-
toes en politie een dertigtal mensen zou
zijn gedood. Deze botsingen zouden
maandag hebben plaatsgevonden, toen
de Afrikanen hun ontevredenheid uitten
over enige regeringsmaatregelen. Van
officiële zijde is hierover geen enkele

Hr. Ms. Piet Hein naar
Port Moresby

Reuter vernam van bevoegde zijde
in Canberra dat het Nederlandse fregat
"Piet Hein" tussen 9 en 13 juni infor-
meel Port Moresby- zal bezoeken.

mededeling gedaan maar Reuters cor-
respondent vernam van een dokter in
een van de ziekenhuizen van het resor-
voir dat daar die maandag dertien min
of meer ernstige gewonde Bantoes wa-
ren binnengebracht. Andere berichten
snaken melding van vele arrestaties.

ING-titel voor 1179 HTS-ers
Twee soorten ingenieurs kent Neder-

land, sinds met medewerking van de
minister van O.K. en W., mr. J.M.L.Th
Cals de stichting ing-register is opge-
richt. De ingenieurs, die afgestudeerd
zijn mi Delft, Eindhoven en Wageningen
mogen het predicaat "ir" blijven gebrui-
ken. De afgestudeerden der hogere tech-
nische scholen hebben het lange jaren
als een leemte en een achterstelling te-
genover bun buitenlandse collega's ge-
voeld, dat zij geen beroepsaamduiüirïg
hadden. Sinds de oprichting van het in-
genieursregjster mogen reeds 1179 af-
gestudeerden van H.T.S.-sen achter hun
naam de titel van ing. voeren.

Bij wijze van overgangsbepaling werd
voor degenen, die voor 1923 geboren
zijn en meestal het H.T.S- diploma be-
zitten, de mogelijkheid geschapen van
inschrijving in het ing.-register. De voor
zitter van het Ned. Insituut van Regis-
ter-Ingenieurs en afgestudeerden van
H.T.S.-en, dte heer H.L. Engberts, ing.
deelde mee dat deze overgangsbepalin-
gen op 20 augustus a.s. aflopen voor de-
genen, die in Europa woonachtig zijn, en
op 20 november a.s. voor hen. die buiten
Europa wonen.
Opleiding Papoea-bataljon

op moderne leest
Naar wij uit gezaghebbende bron ver-

nemen, heeft de Nederlandse regering
er bewust van afgezien, om in de oplei-
ding van het Papoea batal.ion het voor-
oorlogse KNIL-element in te schakelen.
Dit niet zozeer om militaire, als wel om
algemeen maatschappelijke redenen.
Men wil voor alles trachten, om bepaal-
de irriterende koloniale tendenties uit
het toekomstige autochtone defensie-
apparaat te weren. De opleiding vani de
Paooea-militairen zal daar niet onder
lijden, omdat die opleiding vooral zal
bestaan in het aankweken van discipli-
ne en het leren optreden in georgani-

seerd verband. In het eigenlijke bush-
werk zullen de Papoea's zowel de Mari-
niers als de infanteristen van de Land-
macht de baas zijn. Men hoopt zelfs dat
deze beide Europese eenheden in dit op-
zicht veel van de Papoea's zullen leren.

Ontvangst
Gisteravond vond ten huize van de

Commandant Zeemacht Nieuw Guinea,
de Schout bij Nacht Platerink, een
druk bezochte receptie plaats ter gele-
genheid van het bezoek van de Staats-
secretaris van defensie P.J.S. de Jong
aan Hollandia.

Lening voor Argentinië
Een groep Franse en Duitse banken

leent Argentinië een bedrag van 150 mil
joei. dollar, tegen een rente van 7 pro-
cent. De lening heeft een looptijd van
7 jaar en zal gebruikt wordten voor de
aankoop van kapitaalsgoederen, in Enge
land, Zwitserland en de landen van de
Euromarkt. De minister van Economi-
sche Zaken die dit voor de Argentijnse
televisie heeft bekendgemaakt heeft ook
plannen aangekondigd voor de spoedige
aanleg van een oliebuisleiding tussen
Mendoza bij de Andes en Buenos Aires.
De eerste Argentijnse hoogovens begin-
nen deze maand te werken.

NiEUis.-@u--.ea Koene.»
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uiteegevet; door de
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
Drs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjeiaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs f) 6.-- per ma.nd
fl 16— per kwartaal bij vouruitbet

Postabonnementen
fl 6.so'per mnd- rl 17.50 per kwart.

Advertentie tarieven
!' 0.40 per mm- BH ■ contract " (ten-

minste inon mm) '1 n.36 per mm
i' 0.32 per mro

Agente ( e IJollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN"
Agent te Manokwari: Hr. Lontfio



Nieuws uit Manokwari
Monseigneur Van Diepen

geïnstalleerd
Op zaterdag 21 mei jl. had in de St.

Augustinus kerk de plechtige installatie
plaats van de nieuw benoemde Aposto-
lisch prefect van West Nieuw Guinea
Mgr M.P. van Diepen O.E.S.A. Tegen
half zes 'smiddags begaf Mgr. van Die-
pen zich naar de ingang van de kerk om
de Apostolisch Vicaris van Hollandia
Mgr. Dr. M. Staverman te begroeten.
Hij bood Mgr. Staverman daarbij een
wijwaterkwast aan waarmee deze de
aanwezigen zegende.
Daarna begaven allen zich in processie
naar het Priesterkoor waar zij een kor-
te aanbidding hielden voor het Sacra-
mentsaltaar.
Nadat Mgr. Staverman zich had laten,
bekleden met de liturgische gewaden,
bood Mgr. van Diepen hem de oprich-
tinfsb'ul van de prefectuur en zijn be-
noemingsbrief aan, welke beide docu-
menten werden voorgelezen. Vervolgens
legde Mgr. van Diepen geknield de eed
van trouw of en'daarna staande de ge-
loofsbelijdenis.
Nadat Mgr. Staverman de nieuwe

lische prefect de gewaden had
opgelegd en de ring aan diens vinger
had geschoven gaf hij hem de vredekus
Zowel Migr. Staverman als Mgr. van
Diepen hielden een korte toespraak
waarna de gelovigen het Te Deum zon-
gen. De plechtigheid maakte een diepe
indruk op de aanwezigen.

Een reis naar
Hollandia

De heer Gosewisch brengt in "de
Lens" verslag uit van zijn reis naar
Hollandia, die hij op uitnodiging van het
Gouvernement maakte" teneinde als in-
dividu deel te nemen aan besprekingen
van informatieve aard betreffende een

iheid waarover te zijner tijd
officieel wel het een en ander zal wor-
den g -rd".
Als we ons niet vergissen betrof het
hier bet overleg met betrekking tot de

ing van de bewindsregeling. De
heer Gosewisch vertelt uitgebreid over
Hollandia. "Ve^l heb ik kunnen zien,

ontacten konden worden gemaakt
de zeer vriendelijke gastvrije en

royßle wiize waarop Binnenlandse Za-
ken mij als aast beh; . Een dienst
auto werd nl., ter beschikking gesteld
[met chauffeur] waarvan ik zelfs tot 8
vur 's avonds gebruik kon maken. Van
deze plaats betuig ik dan ook mijn wel-
gemeende dank aan de Dienst van Bin-

-dse Zaken in het bijzonder de
heren Boendermaker, Vesseur en Lager-
berg. Over eerstgenoemde zou ik gaarne
nog wat wensen te zeggen: Zelden heb
ik iemand leren kennen, die ondanks
het korte contact, dat ik met hem had,
zo d° indruk maakte van kundigheid,
eenvoud, kalme beradenheid en die de
kunst verstond te luisteren naar een
andere mening en deze mening na kort,
overdenken kort en juist te formuleren.
De ken-üis die deze figuur heeft van dit
land en zijn andere capaciteiten, deden
bij mij dé vraag opkomen: Indien deze
figuur bereid zou kunnen worden be-
vonden zijn tegenwoordige hoge functie
neer te leggen, zou hij dan niet de aan-
gewezen figuur zijn om straks tot voor-
zitter van de Nieuw Guinea Raad te
worden benoemd?

revue
De padvindertjes van Mei. Zitter heb-

ben op 27 en 28 mei jl. in de Sociteit
een revue gepresenteerd die volle zalen
trok- De opbrengst van deze avond was
voor de inrichting en het onderhoud van
het clubhuis van de padvindertjes.

hondenjachS
Van dinsdag 7 juni af dienen alle

honden van Manokwari op last van het
HPB dagelijks van 20.00 tot 06.00 uur
behoorlijk opgesloten te zijn dan wel
aan een tcuw of ketting vastgelegd.
.Honden die in die periode loslopen zul-
len door de politie worden afgemaakt.

Openbare VVS te
Fakfak

In aansluiting op ons bericht van gis-
teren over de oprichting van een open-
bare VVS met Islamitisch internaat te
Fakfak vernemen wij nog, dat ook het
internaat openbaar zal zijn.
Daar er in Fakfak echter reeds Rooms
Katholieke en Protestantse VVS-en met
internaten zijn, mag men verwachten
dat het nieuwe internaat uitsluitend
met Islamitische leerlingen bevolkt, zal
worden. In die zin zal het dus Islami-
tisch zijn.

Beroepop autobezitters
Zoals reeds eerder werd bericht, zal

in de nacht van zaterdag op zondag a.s.
een wandelmars plaats vinden, georga-

ór bet Veteranen Legioen
Nederland, afdeling Hollandia. De start
zal zaterdagavond plaats vinden in Sen-
tani. en dit houdt in, dat een groot aan-
tal deelnemers uit Hollandia naar daar
vervoerd zal moeten worden.
De hee: v ---\ Düjk secretaris van het
VLN, deelde ons mede dat hij van ver-
schillende zijden reeds de toezegging
had gekregen dat vrachtauto's beschik-
baar gesteld zouden wordlen. Maar de 17
auto's die hij reeds genoteerd had zijn
lang niet genoeg om de ongeveer dui-
zend deelnemers te vervoeren.

De heer Van Dijk doet dan ook een
beroep op de autobezitters van Hollan-
dia om, indien enigszins mogelijk, op
zaterdasr-mifldag om 18.00 uur langs het
clubgebouw van het Veteranen Legioen
te rijden [achter de NG Koerier] en
daar een aantal deelnemers of deel-
neemsters op te laden en naar de start
te brengen.

Prijswinnaar
Een dezer dagen ontving de heer C.de Jong te Hollandia bericht, dat hij

tot de gelukkige prijswinnaars behoor-de van de boekenprijsvraag van Radio
Nederland Wereldomroep.

Berlijn ziet nieuwste
film van Van der Horst
Nederland zal aan het tiende inter-

nationale filmfestival te Berlijn dat
gehouden zal worden van 24 juni — 5
juli 1960 deelnemen met de film: Faja
Lobbi van Herman van der Horst.
Deze avondvullende documentaire die
haar naam ontleent aan de inheemse
bloem "vurige liefde" is door de cineast
in kleuren opgenomen in Suriname.

De komende film
”NO TIME FOR SERGEANTS

Warnörs, regie: Mervyn Leßoy.
Hoofdrolspelers: Audy Griffith, Nick
Adcms.
üitg-öbracht door ORIËNT.
Het toneelstuk waar de film naar ge-

maakt is, heeft maandenlang volle za-
len getrokken, de regiseur, Mervyn Le-
Roy is de man van Quo Vadis, daarbij
is de film een soldatenklucht. Succes
verzekerd, lijkt
De film gaat over een recruut bij de
Luchtmacht die van nature zo vriende-
lijk van aard is, dat hij door geen en-
kel corvee of strafmaatregel onderste-
boven te brengen is, erger nog, bij de
meest gruwelijke werkjes die zijn drill-
sergeant hem opdraagt nog vriendelijk
bedankt.
Hij maakt met het grootste genoegen
latrines schoon, en doet dit natuurlijk
zo voortreffelijk dat spoedig zijn bevor-
dering volgt, terwijl de drill-sergeant

Sesteld wordt tot gewoon soldaat.
Dat het allemaal toch niet zo leuk ge-
worden is, dan we zouden denken blijkt
uit de recensie in TIME. De [zeer cri-
tische] T;.nie-recensent besluit zijn kri-
tiek aldus:

"De grapjes doen het niet meer, de
kolder is maar soms echte kolder en
na een half uurtje vraast de toescbou
wer zich af wat de hoofdrolspeler
eigenlijk in de militaire dienst doet."

U moet eigenlijk zelf maar een.
kijken of TIME gelijk heeft. Persoon-
lijk zou ik iedere gelegenheid om eens
te lachen op Nieuw Guinea aangrijpen.
Al was het vijf minuten op een film van

uur.
J.B.

Machtsstrijd in Mosken?
De New Vork Times meldde dat di-

plomatieke berichten uit Moskou er op
wijzen dat Chroestsjef in een felle strijd
om de macht is gewikkeld.
Volgens deskundigen op het gebied van
deze aangelegenheden vormt een steeds
ernstiger wordende crisis cm het lei-
derschap de achtergrond van de jong-
ste uitbarsting van Chroestsjof. Een een
trale rol zou de oude Stalin-ideoloog
Soeslof spelen.

EISENHOWER TOCH NAAR JAPAN
De Japanse socialistische partij heeft

de regering gisteren officieel gevraagd
het komende bezoek van president
Eisenhower uit te stellen. In de afgelo-
pen weken hebben de socialisten en het
algemeen vakverbond al op tal van wij-
zen tegen dit bezoek geprotesteerd. In
Washington heeft het Witte Huis intus-
sen nog eens speciaal bevestigd dat de
president van 19 tot 22 juni in Japan
zal zijn. En in Tokio is bekend gewor-
den dat er bij de aankomst 17.000 man
politie zal zijn om de 18 kilometer tus-
sen vliegveld en stad te bewaken.

MUITERIJ IN TIBET
Onbevestigde berichten uit India mel-

den dat in enkele legerkampen in Tibet
muiterij is uitgebroken. Volgens de bih-
nengekomen berichten zouden de mui-
ters meer dan 3000 gewonden hebben,
terwijl enkele communistisch Chinese
officieren door hun mannen zouden zijn
gedood.



Suriname wenst Ronde Tafel Conterentieever meer zelfstandigheid
Onder deze kop verscheen in de Nieuw». Rotterdamse Courant van 24 mei jl.

een verslag van een interview met de Surinaamse mininster president Mr. S.
D. Emanuels- Gezien de discussie die momenteel gaande is over de toekomstige
status van Nieuw Guinea, achten we het van belang, dat ook hier bekend
wordt wat een Surinaams minister denkt over het Statuut van het Konink-
rijk.

Rustig en zelfbewust stond de minis-
ter-president var. Suriname, mr. S; D.
Emanuels, ons te woord. Hij maakte de
balans op van tien jaar feitelijke auto-
nomie. Ajan het begin van die periode
stond zijn land in vergelijking met an-
dere afhankelijke gebieden in het Cari-
bische gebied en in Afrika onbetwist
aan de spits. Nu dreigen sommige van
dte landen Suriname staatkundig voor-
bij te streven. Om die reden zouden de
Surinaroers het op prijs stelen indien
er nop dit jaar een ronde-tafelconferen-
tie zou kunnen worden srehouden. die
het probleem van protere zelfstandig-
heid! van de riiksdp'en otrlpr ogen zou
moeten zien. Voor de positie van het
Korinkrijk on het Lat'jns-Ametrikaanse
cont'nent zou dit naar Surinaams in-
irieht een aanzienlijke versterking bete-
kenen.
NEDERLANDS BELANG

Premier Emanuels kon uiteraard
de loop van de beoT.rekim.e_i

van zijn delegatie met de Nederland-
se regerir-iP nr>g niets .zeggen zolang
deze niet zijn afgerond- Wel nocrod..
hij d-1 sfeer goed. Voornaamste f>n-

' n" bluft
ïijke uitbreiding van het

tieniarenplan. Toen hot btridisre Suri-
imse kabinet, optrad, vraarih be-

halve juristen enige economen en een
stat'lst-cis z:.ting hebben, is men d>.
verschillende asoecten van dit
systematisch gaan onderzoeken. Meri
vroeg zich o.m. af of het doel he-
reikt zou worden, of die uitvop*"'"g

s geweest en of het priori-
teitenschema deugde. In het biizn"^--
klemde de vraag wat er zou geschie-

na het, aflopen van het tierjaren-
p]r- in, 1985.

p-,-, speciaal m^stelde .dv^^-aad
voor de planning van Suriname

f omtrent de hiergenoemde kww-
ties een rapport r.:tgebrT:br- Du:^n-
lijk was, dat 1965 een kritiek jaar
beloofde te wo-den. Niet allr-e-1 houdt

de financiering van het tienjaren-
plan op, doch bovendien worde*l d-^t
jaar d° werkzaamheden aan het Bro-
kopondoplan beëindigd. Een scherpe
economische terugval zou van deze
samenloop van csnsi,andigh°'i^n het
gevolg kunnen zijn, zeker indier par-
ticulieren tegen die trid niet belang-
rijke andere activiteiten zouden heb-
ben ondernomen.

Eflar komt bij. dat het afgelopen
jaar het tienjarenplan belangrijk kon
worden geïnvesteerd. Terwijl men in
1958 nog op het uitvoeringsschema
achter was, begint men nu uit te lo-
pen. In 1959 kon voor Sf 14 miljoen
aan werken worden uitgevoerd, ter-
wijl in 1960 vermoedelijk de Sf 17
miljoen overschreden zullen worden.
Men dient derhalve rekening te hou-
den met een verhoogd bedrag voor
de uitvoering tot het jaar 1965 en met
een, verlenging van de planperiode
voor de tijd daarna. Intussen zet de
regering alles op alles om nieuwe

particuliere investeringen aan te trek-
ken- Deze zullen immers geleidelijk

' ' r ; ts van de overheidsactivi-
teiten in de productieve sector dienen
te treden. De Staten hebben bereids

V1tal wetten op het gebied van
investeringen aangenomen, op de mo-
dernste leest geschoeid. Er is inten-
sief contact met het Nederlandse be-
drijfsleven en. ook naar andere lan-

teekt men voelhorens uit. Hoofd-
doel van de lopende besprekingen hier
te lande is, na te gaan in welke mate
de) Nederlandse overheid eni de Ne-
derlandse particulieren principieel be-
reid zijn hun financiële belangstelling
op Suriname te richten.
STATUS EN LEVENSSTANDAARD

M'jn land. aldus premier Emanuels,
kampt als de meeste vergelijkbare lan-
den met twee problemen.

In de eerste plaats moet het
trachten de best mogelijke internatio-
nale status te bereiken, zodat het op
internationaal gebied kan mee
ken. En in de tweede nlaats moeten
naar binnen nationaal inkomen en le-
vensstandaard worden omhoog ge-
bracht. Suriname heeft gekozen voor
de weg van de evolutie en verwerpt
de methode v?n de revolutie- Maar

'u onjuist z;jn te veronderstel-
len dat de drang tot evolutie minder
-.(.._]- zou 7J-n rl .-r, -n ~--,;;.. a-,der in

—<-. zijnd Pieb-Vd. Geen enkel li-
chaam kan beter de belangen van een
land naar buiten behjartigien. dan de
or oancn van dat land zelf, w;.-> er dan
verder ook in die organen zitting heb-
ben. [De premier zinspeelde in dit
verband op de talrijke in Suriname
werkzame Nederlanders],

Zo zou de Surinaamse regering het
op prijs stellen indien zij zelfstandig
lid zou kunnen worden van interna-
tionale organisatie*, zoals bijvoor-
beeld de organisatie van Amerikaan-

'■ "i. de Economie council of La-
tin America, het Internationaal mone-
tair fonds en de Wereldbank. In de
organisatie van Amerikaanse staten
is het Koninkrijk thans in het geheel
niet vertesenwoordiad. Wat de
E.C.L.A. betreft bestaat -er overeen-
stemming tussen Nederland, Surina-
me en de Nederlandse Antillen, dat
do delegatie van het Koninkrijk beur-
telings door een Surinamer en een
Antilliaan wordt geleid. Maar op een
jongste conferentie te Santiago de
Chile werden bijvoorbeeld de Brits
West-Indische federatie en Brits
Guyana als zelfstandige geassocieer-
de leden toegelaten.

De premier kwam vervolgens te
spreken over de reeds genoemde
kwestie van de R.T.C. Indien men
cm zich heen ziet, zo merkte hij op
bestaat het gevaar, dat tal van gebie-
den, die zojuist de koloniale status
achter zich lieten, Suriname in staat-
kundig opzicht gaan voorbijsitreven.
En dat terwijl Suriname eerder in
staat zou zijn een groter zelfstandig-

heid te dragen dan sommige van de-
ze gebieden. Mr. Emanuels legde er
de nadruk op, dat, achtereenvolgende
Surinaamse regeringen de afgelopen
tien jaar een verstandig en logisch
beleid hebben gevoerd, waarbij geen
wilde filosofieën werden nagejaagd.
Overigens gaf hij er zich rekenschap
van, dat veel van de hier aan de orde
zijnde punten gemakkelijk in onder-
ling overleg geregeld zouden kunnen
worden. Het Surinaamse verlangen
naar een R.T.C, gaat er dan ook van
uit, dat de Nederlandse Antillen me-
de in het overleg worden betrokken
en dat de hele actuele problematiek
tegen de achtergrond van het Statuut
en zijn interpretaties wordt bezien.

De Surinaamse minister-president
zag voor Nederland grote voordelen
uit een sterkere Surinaamse posi-
tie binnen het Koninkrijk voort-
vloeien- Het bedrijfsleven zal via Su-
riname moeten trachten vaste voet
in Zuid-Amürika te krijgen. Overal,
waar Surinamers op de voorgrond
treden, valt het girds nu eenmaal
gemakkelijker te onderhandelen,
Enkele punten, die wellicht mede
aan de orde zouden kunnen komen
zijn: de vaststelling van een Ko-
ninkrijksvlag en een nieuwe naam
voor dit Koninkrijk: op de Neder-
landse ambassades in Zuid-Amerika
is het begrip Suriname op het ogen-
blik niet als een afzonderlijke enti-
teit terug te vinden.
Een dringend beroep deed premier

Emanuels oo het Nederlandse be-
drijfsleven, dat uit welbegrepen edfeen-
belang de blik m< tot dusver
nr-^r Suriname en Zuid-Amerika zou
behoren te richten. Het Latijns-Ame-
rikr..:.."■" continent heeft vanouds ster-
ke culturele banden met Europa on-
derhouden en men heeft er meer ge-
voel vcor de Europese wijze van be-
nadering van problemen dan in me-
nig ander deel van de wereld. Daar
staat tegenover, dat omtrent de ver-
dere ontwikkelms;an in Afrika no'J wei-
nig positiefs te voorspellen valt. Nog
is het mogelijk, daar betrekkelijk
voordelig te investeren, gezien de le-
venstandaard en de lage lonen. Het

ijfsleven* zo besloot de Surinaam-
se minister-president, moet echte-
vooruitzien. Het is nog niet zo zeker,
waar kapitaalinvesteringen on den
duur het meest lonend zullen blijken.

VLIEGVERBOD IN OOST INDONESIE
In Djakarta heeft een woordvoerder

van de Indonesische luchtmacht ver-
klaard dat het vliegverbod Sn Oost-Indo
nesië een rechtstreeks gevolg is van
wat hij noemde de agressieve activiteit
van, de Nederlanders in het gebied van
Nieuw Guinea.

Het verbod, zei hij, is om de Neder-
landse regering te bewijzen dat Indone-
sië de ernstige uitdaging niet over zijn
kant zal laten gaan. Luchtvaartautori-
teiten hebben er intussen op gewezen,
dat het sluiten van het luchtgebied van
Oost-Indonesië eigenlijk alleen een her-
innering is aan de situatie die bestaat
sinds de afkondiging van de noodtoe-
stand twee jaar geleden. Daarbij werd
het aan alle vliegtuigen, uitgezonderd
burgervliegtuigen van de Garoeda ver-
boden boven Oost Indonesië te vliegen
Krachtens de nieuwe maatregel mogen
alleen nog maar vliegtuigen van de In-
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donesibche luchtmacht boven dit gebied
vliegen. Het verboden gebied omvat een
gebied van 150.000 vierkante mijl en
strekt zich uit van de Aroe-eilanden in
het oosten tot de Soela-eilanden in het
westen, en van de Halmalheira eilanden
in het. Noorden tot de Tainimibar-éilan-
den in het zuiden-

Laatste nieuws
In de omgeving van de Boliviaanse

stad Aruro zijn zes mensen gedood en
zeventien gewond bij politieke botsin-
gen- V.\i gebeurde na de verkiezingen
va i zondag, maar het is nu pas bekend-
geworden. Gisteren is er opnieuw een
botsing geweest ondanks de komst van
versterkingen, maar dtez.e keer vielen
or geen slachtoffers.

Het Chileens Olympisch Ccmitee hoeft
-, - aanDod van de Italiaanse regering
aanvaard om op haar kosten een af-
vaardiging naar de komende spelen in
Rome te sturen. Het Chileense comitee
1■■' -'oot enige -weken geleden zijn in-
schrijving voor Rome in te trekken om
de dafarvoor uitgetrokken gelden be-
schikbaar te p tellen voor de slachtoffers
van de aardbevingsramp. De Italiaanse
regering bood toen meteen aao om op
haar kosten naar Rome te komen.
*_____k_.■_"_ imi !■■ im—ii il ■.■■■wm_iM--r>i-w________i__t_n_M__rit^rrr»

De bisschop van Haarlem, Monseig-
neur Huibers, heeft met het oog op zijn
hoge leeftijd, hij is 84 de paus met in-
gang van 27 juni ontslag te vragen uit
zijn ambt. In december zou bij zijn zil-
veren jubileum als bisschop van Haar-
lem hebben gevierd. Sinds enkele jaren
had monseigneur Huibers al een coad-
jutor, monseigneur van Dodewaard, die
hem als bisschop zal opvolgen.

De bevelhebber van de Nederlandse

zeestrijdkrachten, vice-admiraal Brou-
wer is onderscheiden met het Ameri-
kaanse Legioen van Verdienste. De on-
derscheiding werd hem uitgereikt door
de Amerikaanse onder-minister van Ma
rine, William B- Frank.

Deze prees vice-admjiras/I Brouwer
voor zijn vakmanschap en diepgaand
begrijp van de internationale proble-
men. De bevelhebber van de Nederland-
se zeestrijdkrachten brengt op het ogen-
blik als gast van het Hoofd van de
Amerikaanse Naval Operations een be-
zoek aan de marinebasis in de Verenig-
de Staten.

Ongeveer twee maanden nadat de
KLM de Amerikaanse show "My Fair
Lady" naar Moskou bracht, zal ze deze
ook weer naar Amerika terugvliegen.
De maatschappij he^ft er zes grote
vliegtuigen voor vrijgemaakt. Op 14
juni worden eerst de acteurs, actric-s
en technici overgevlogen. In Washing-
ton "'il men moteen aan de slag gaan
om de nieuwe show voor te bereiden
die er op 20 juni in premiere gaat. Vijf-
tiien, zestien en achttien juni wordt dan
het materiaal overgevlogen, op 2 draai-

i 'ia, die komen later per boot.

Het Japanse min;sterie van sociale
zaken heeft een lijst gepubliceerd met
gegevens over Japanse militairen die
in Zuid-Oost-AziëJ zouden zijn achter-
gebleven, en zich schuilhouden, ondanks
alle pogini<r._n om bon in te I enten over
het feit dat de corlog reeds 15 jaar
achter de ": g i:-.

In Nederlands Nieuw Guinea zouden
zich vier Japanners schuil houden. In
Australië zouden de meeste Japanse
mi]''"''—n -i-i-i vo--'n"i-gen houden.

Interstedelijk Tennistournooi
Het Interstedelijk Tsnn;stournooi, dat

dit jaar te Sorong werd verspeeld, had
een spannend verloop als nooit tevoren.
Doordat "Hollandia" met "Sorong" ge-
lijk speelde [3—3] en doordat deze ste-
den beide met s—l von Biak wonnen,
beide onder verlies van drie sets. was
het al spoedig duidelijk, dat het game-
gemiddelde de beslissing zou moeten
brengen.
De wedstrijden werden dan ook pas in
de allerlaatste partijen tegen de out-
siders Manokwari en Fak Fak beslist.
Hoe het gespannen heeft blijkt wel het
best uit de uitslag:

punt. part. sets games
Sorong 7 20—^ 41—10 286-150
Hollandia 7 20-—4 41—10 292-161
Biak 4 11—13 26—31
Manokw 2 7 —17 18—36
Fak Fak 0 2—22 6—45

Het game gemiddelde van Sorong be-
droeg 64.45% en dat van Hollandia
64.15°/. een beslissend verschil dus van
drie tiende procent.

Todh gilng Hollandia niet met lege
handen naar buis: Mevrouw Hommes
en de heer Rachel werden persoonlijk
kampioen van Nieuw Guinea.

Het was buitengewoon jammer, dat
Merauke dit jaar niet van de partij was
Onoverwinnelijke vervoersproblemen
waren er de oorzaak van.

M' aan de Heere
■ :, verplegend personeel van

Dok II geven wij hier-
iinis van de geboorte van onze

dochter
LYDIA SUSANNE ALEXIS

de gelukkige ouders: Van Ek-Crawfurd.
6-6-'6O

1660

JACHTCLUB
Hedenavond 20.15 uur tafeltennis cornpt
Alle deelnemers S-V.P. aanwezig.
Vrijdag 10/6 film "Jeane d' Are" vol-
gende week "El Hakim.
Zaterdag 11/6 20.30 uur "Social evening
Wewak" o.a.v. tennisbond Hollandia
m.m.v. "The Jolly Seven"
Zondag 12/6 13.00 uur Solo zeilwedstrij-
den.

ONTVANGEN.
TONG-TONG NO 22

Boekhandel: GEBR. TERLAAK

Frethemden Bal in het RKS clubgebouw
Zaterdag 11-6-'6O aanvang 20.30 uur

Opgeluisterd door
"THE JIVE ROCKETS"

0.1.v. Rudi van Dalm
met aardige attracties
mooie prijs vcor het mooiste Prethemd
Entree leden f 1,50 p.p. niet leden f 2,50
p.p.

KOMT ALLEN
1667

Wegens vertrek aangeboden: Volkswa-
gen NG. 2037, vraagprijs f 2400 —
Wttewaall, Benedenweg 657 Noordwijk
telf. 232 D.E.Z.

KOMT U KIJKEN naar de pas ontvan-
gen, japonnen, strapless B.H.'s maiden-
form, stofjes, couponnen, dames-, he-
ren- en kinderschoenen t.rn. maat 28.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
16.6

gilmprogramma
REK THEATER

Vertoont heden 9-6 en 10-6 de zeer-
spannende actie film

"HELL'S OUTPOST"
met Rod Cameron en Joan Leslie
Een zeer goede actie film met spanning
van begin tot eind.
Binnenkort: "EL HAKIM"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 9-6 voor het laatst
DE ONDERGANG VAN BILLY THE

KIDD
met Paul Newman en Lita Milai.
Een keiharde Western, over het leven
van Billy the Kidd.
Holl-Büinen heden 9-6: "HIGH HELL"
met John Derek.
Holl-Birmen morgen 10-6: "THE LEFT
HANDED GUN" met Paul Newman
Sentani heden 9-6: "PIRATES OF TRI-
POLI" met Paul Henreid

Ter overname aangeboden:
Kodak filmprojector met scherm f 75.—Babycommode f 30.—
Wasteii f 7,50
Strijkplank - Egalite - f 20 —
2 Nieuwe goelings met slopen f 20,—
Rotanstoel f 25,—Dressoir - Blank eiken - f175,—
Eetkamertafel met formica blad
en zes stoelen t'l7s.—
Keukentrap f 15—v.d. Wall Bake, Juliahaweg 938, telf 431
Tussen 17.00 en 19.00 uur

1666

In verband met het a.s. vertrek van Ds.
J. Dirpst naar Nederland vindt er een

AFSCHEIDSAVOND
plaats op maandag 13 juni 1960 te 20.00
uur in de MULO-zaal.
leder, die van de fam. Drost afscheid
wil nemen, is daar hartelijk welkom.

Te koop aangeboden tóe.a-b.
Vergrotingsapparaat 6x6; ontwikkei-
bakken, klok, H.dr.-ikapparalajtj' droog-
apparaat, ontwikkeltank [k.einfoeeld]
ontw. tangen en een kl. partij papier.

Te bevr. Nieuw Guinea Koerier
Van 07.00—14.00 en 16 00—18.00 uur
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