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Bezoek van Eisenhower aan Japan
uitgesteld

Regering Kishigezwichtvoor oppositie
De Japanse regering is gezwicht voor de heftige demonstraties die door de

linkse groeperingen in het land tegen het bezoek van de Amerikaanse presi-
dent werden gehouden.

De Japanse regering heeft President Eisenhower gevraagd om zijn bezoek
aan Japan uit te stellen totdat het Japanse volk in staat zal zijn om hem met
onverdeelde hartelijkheid te ontvangen. Dit deelde premier Kishi mee op een
persconferentie.

In extra uitzendingen van de radio en
extra edities van de kranten is hr.B
nieuws dat premier Kishi om uitstel
van het bezoek van Eisenhower aan Ja-
pan heeft gevraagd aan het Japanse
volk bekend gemaakt. De demonstranten
die zich voor het ipla|*lementsgébouw
hadden verzameld ontvingen het be-
richt met uitbundig gejuich.
Het Japanse kabilne;t heeft gisteren bin-
nen 24 uur twee spoedzittingen gehou-
den. De eerste werd gehouden in het
parlementsgebouw dat onafgebroken be-
legerd werd door duizenden betogers,
terwijl de vlammen van de politife-
auto's die door de menigte in brand
gestoken waren tegen de ramen sloe-
gen.
Na deze eerste zitting werd bekend ge-
maakt dat het bezoek van Eisenhower
toch zou doorgaan. Maar later kwamen
er in Tokio berichten binnen over de
grote bezorgdheid van Washington over
de situatie in Japan, vooral met het oog
op de gebleken onmacht van de politie
om de demonstranten in bedwang te
houden. De chef van de Amerikaanse
veiligheidsdienst die persoonlijk naar
Tokio zou gaan om de genomen veilig-
heidsmaatregelen te controleren hoefde
op het laatste moment niet meer te
vertrekken, want korte tijd voor het
tijdstip van vertrek kwam het bericht
over het uitstel van bezoek van Eisen-
hower binnen.
De beslissing van de regering Kishi
werd genomen in de tweede spoedzit-
ting van het kabinet eveneens fa het
parlementsgebouw, waar de belegering
door nieuwe betogers werd voortgezet.
Het kabinet gaf toe aan ds eisen der
socialisten, de vakbonden, de studenten
en vele dagbladen. Een nader comn_uni-
qué van premier Kishi werd nog Sn het
vooruitzicht gesteld.

Onder de duizend gewonden die de
afgelopen 24 uur wjerden geteld bevon-
den zich 500 politiemannen. Een offi-
ciële bekendmaking zegt dat vijf stu-
denten werden gedood.

Eerder op de dag waren ook demon-
stranten binnen gedrongen in de woon-

wijk van het personeel van de Ameri-
kaanse strijdkrachten in Japan. Dit was
de eerste maal dat de betogers zich
rechtstreeks richten tegen de Ameri-
kaanse onderdanen en eigendommen.

Het uitstel van bezoek van Eisenho-
wer in Japan houdt niet ifn dat dei
ratificatie van het Japans Amerikaanse
veiligheidsverdrag niet volgens het sche-
ma doorgang zon vinden. In een uit-
zending van de Japanse radio werd ge-
zegd dat Kishi aan de regering tjou
blijven tot na de ratificatie Van het
verdrag.

Eisenhower is gffèteren uit Manilla
vertrokken aan boord van het vlagge-
schip van de Amerikaanse zevende
vloot op weg naar Formosa.
Op de laatste dag van zijn bezoek aan
de Philippijnen ontvine hii een ere-
doctoraat van de universiteit van Ma-
nilla.
In het. gevolg van Eisenhower werd' een
volledig stilzwijgen bewaard over de
gebeurtenissen in Japan.

Australisch vlootbezoek
aan Djakarta

Het vlaggeschip Melbourne van de
Australische marine arriveerde gisteren
in Djakarta voor een driedaags bezoek
aan Indonesië,. Het is het eerste Austra-
lische oorlogsschip dat Indonesië be-
zoekt nadat deze staat zijn onafhanke-
lijkheid verkreeg.

Door de Indonesische marine is een
programma opgesteld om de bemanning
van de Melbourne gedurende het bezoek
bezig te houden. Volgens de correspon-
dent van Radio Australia was de har-
telijkheid van het contact onmiddellijk
duidelijk.
Het schip werd een warm welkom be-
reid door de Indonesische marine ka-
pel, die de muziek verzorgde terwijl het
schip meerde. De commandant van het
schip vice admiraal Harrington werd be-
groet door de plaatsvervangend chefstaf
van de Marine, waarna zij tezamen een
erewacht van de Indonesische marine
inspecteerden.

Nieuwe vliegtuigen
voor Kon. Marine op

Ned. Antillen

De Koninklijke Marine op de Neder-
landse Antillen krijgt dit najaar de be-
schikking over zeventien Tracker-
vliegtuigen van het type S 2 F, die spe-
ciaal zijn uitgerust voor het bestrijden
van onderzeeboten. Canada zal deze
vliegtuigen aan de Nederlandse Marine
leveren in het kader van die wederzijdse
hulpverlening. Op de Antillen zullen de
Traekers worden gebruikt voor de op-
leiding van piloten en geleidelijk de
Avenger-toestellen die daar nu worden
gebruikt gaan- vervangen.

Anti-joodse demonstraties
in Argentinië

In Buenos Aires hebben zich voor de
tweede keer in 48 uur anti-joodse mani-
festaties voorgedaan. Vijftig jonge Ar-
gentijnen betoogden naar aanleiding van
het incident rond de massamoordenaar
Eichmann voor het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Ze schreeuwden anti-
semitische leuzen en eisten het verbre-
ken van de diplomatieke betrekkingen
tussen Argentinië en Israël. Een dag te-
voren hadden de manifestaties zich be-
perkt tot het aanplakken van biljetten
met anti-joodse leuzen.
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Overwegend mishandelingszaKen voor
landschapsrechtbank teHollandia

Bestuurslid D.V.P.
veroordeeld

J.l. woensdag is M.R. te Hollandia-
Binnen, door de landschapsrechtbank
na een urenlange zitting veroordeeld tot
drie maanden hèplitenis, waarvan drie
maanden, nl. de tijd dat hij in preven-
tieve hechtenis heeft gezeten, onvoor-
waardelijk.
Hij werd schuldig bevonden aan zaak-
beschadiging, het uiten van woorden die
denigrerend geacht kunhen worden voor
een bevolkingsgroep en tenslotte verzet
tegen de politie.
Als verdediger trad op Mr W.M. Th.
Adriaansens. In totaal werden 11 getui-
gen gehoord.
Ten tijde van de conferentie van pro-
minente autochtonen in Hollandia, had
R. op een avond iets te veel gedronken.
Hij kwam thuis en ging slapen, maar
werd gestoord toen zijn zoontje in huis
kwam met een bloedend hoofd doordat
iemand hem met een steen gegooid had.
R. ontstak in woede greep de parang
Daar besdhadigde hij een kombi van een
van zijn vader en rende de straat op.
Chinese handelaar tegen wie hij ook
dreigende taal uitte, beschadigde voorts
een houten brugleuning met zijn parang
en toen de politie met een jeep ver-
scheen, gehoorzaamde hij niet aan het
bevel zich rustig te houden, beschadigde

Japans-Nederlandse
bergingsmaatschappij

opgericht
Rustig wachtend te Hollandia totdat

hun de aangevraagde vergunning zou
zijn verleend; zo troffen we de heren
S. Nakamura en K. Miyakc-shi aan in
het gouvernementshotel.
De heer Nakamura is directeur van de
enige maanden geleden in Tokio opge-
richte "Jbpans Nederlandse berging^-
maatschappij N.V." en wil met zeven
duikers en ruim veertig andere werk-
nemers binnen de territoriale wateren
van Nederlands Nieuw Guinea, in de
oorlog gezonken schepen gaan brengen.

Hij buigt beleefd en is bereid veel
inlichtingen te geven, maar hij spreekt
geen Engels en daarom verleent zijn
secretaris en tolk Miyakoshi bemidde-
ling in het gesprek.
De heer Nakamura zegt .in Japan 25
jaar ervaring te hebben met het bergen
van schepen. Hij heeft na de oorlog
nauw samengewerkt met de desbetref-
fende dienst van het hoofdkwartier van
de geallieerden in Tokio.
Het was de heer H. Womsiwor te Biak
die zijn diensten verleende bij de in-
troductie van beide heren in Neder-
lands Nieuw Guinea en hen o.a. in con-
tact bracht met de heer Lavell van
"New Guinea Metals" die in de onder-
neming zou willen participeren.
De heer Nakamura heeft alle hoop dat
de vergunning om met het werk te be-
ginnen binnen een tiental dagen, af-
komt en tot zo lang blijft hij in Hol-
landia. Het wachten is alleen nog op
een beslissing van de regering in Den
Haag, zegt hij. ......

de jeep en uitte beledigende taal. Er
verzamelde zich veel publiek. De politie
gelastte R zich naar het politiebureau te
begeven. Deze weigerde, verzette zich
krachtig maar moest tenslotte toch in de
politiefunctionarissen zijn meerderen
erkennen. Hij werd in preventieve
hechtenis gesteld.
M.R. heeft een belangrijk aandeel ge-
had in de organisatie van de Demokra-
tische Volks Partij.

Tuinen in bosreserve
Maandag j.l. deed de landschapsrecht-

bank uitspraak in de zaak tegen 20 in-
woners van Kajoe Poelau die zonder
daartoe vergunning te hebben gevraagd,
tuinen hebben aangelegd in de hydrolo-
gische bosreserve achter Hollandia.
Er is indertijd met de bevolking van
Kajoe Poelau overeengekomen, dat zij
het recht hebben om tuinen aan te leg-
gen in dit gebied, mits zij eerst schrif-
telijk toestemming vragen aan Boswe-
zen. Deze regeling is in het leven geroe-
pen om een ontbossing die de water-
voorziening van Hollandia in gevaar zou
brengen, te voorkomen. Dit toestemming
vragen was er edhter bij ingeschoten.
Rekening houdend met het feit dat hier
moeilijk van opzet gesproken kon wor-
den, legde de landschapsrechtbank de
verdachten, een boete op van een rijks-
daalder per man. met de aanmaning om
terstond bij Boswezen alsnog vergun-
ning aan te vragen.

Adatrecht versus
Wetboek van SirafreeKt
Een zaak die de moeilijkheden van de

adatrechtspraak duidelijk in het licht
stelde, was die tegen L.S., korano en
ondowafi van Kajoe Poelau. Er was een
twist in het betreffende gezin ontstaan
en een broertje van L.S. kwam op een
gegeven moment met een mes op hem
af. S. sloeg zijn broertje met een stuk
hout op het hoofd. Het mes viel op de
grond. S. raapte het op en zou zich in
zijn opwinding aan zijn broer vergre-
pen hebben indien een vrouw hem niet
vastgehouden had en hem tot bezinning
gebracht had.
Uitspraak 6 maanden.

L.S. berustte niet in dit vonnis, omdat
hij als Ondowafi volgens de adat het
recht heeft iemand van zijn eigen men-
sen te doden, indien deze geweld tegen
hem gebruikt.

Een moderne samenleving kan een
dergelijke rigoureuse adatregeling niet
blijven respecteren. Er is hier duide-
lijk sprake van een conflict tussen adat
en wetboek van strafrecht.

HAVENDIEFSTAL
De havenarbeider A.W. die voor zich

zelf en voor zijn vriend J.K. vier blik-
ken bier had gestolen werd bij verstek
tot 2 dagen gevangenisstraf veroordeeld
evenals de vriend die met hem meege-
dronken had. Als bijkomende overwe-
ging werd genoemd het toenemend aan-
tal havendiefstallen.

UITGELACHEN
Mej. M.G. sloeg een vriendin met een

stuk hout, omdat ze de indruk had dat
deze haar in de kerk had uitgelachen.
Uitspraak f 10,— boete.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCHCHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 19 juni 1960

HOLLANDIA:
Pauluskapel 08.30 uur ds. W. Sirag.
Chr. Mil. TeHuis 03.45 uur ds. H.F. Kat.
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag.
Hollandia-Binnen:
Nieuwe kerk 08.30 uur ds. K.A. Schip-
pers.
Nieuwe kerk 17.00 uur ds. H.F. Kat.
Ifar:
10.30 uur ds. K.A. Schippers.

SARONG
M.A. had zijn vrouw geslagen toen

deze zich opwond omdat hun kind met
haar sarong zat te spelen. Uitspraak
twee weken voorwaardelijk. A. kreeg
de informele aanmaning om een nieuwe
sarong voor zijn vrouw te kopen. Hand
in hand ging het echtpaar huiswaarts.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Op Koninginnedag was J.P.J. op~het

feestterrein in Sentani wat overmoedig
geworden van de alcohol en toen de de-
tachementscommandant van de Algeme-
ne Politie te Sentani in burger in een
landrover naar huis reed, had J. hem
lastig gevallen en beledigende taal ge-
uit. Hij had niet gehoorzaamd aan het
bevel zich rustig te houden en verzette
zich tenslotte tegen de politie.
Uitspraak drie maanden voorwaardelijk.
De detachementscommandant die als
getuige werd gehoord hield een pleidooi
voor L, op grond van de bijzondere om-
standigheden op Koninginnedag.

VRIJSPRAAK
Een groep van zes man uit Demta die

ten laste was gelegd dat ze dragers-
diensten voor een patrouille van de
Koninklijke Marine had geweigerd,
werd vrijgesproken omdat uit het on-
derzoek bleek dat zij drie dagen op de
patrouille hadden gewacht en op de af-
gesproken datum aanwezig waren ge-
weest. Toen de patrouille tenslotte later
dan was afgesproken verscheen waren
de mannen reeds naar huis.

VECHTPARTIJ
D.S. die bij een vechtpartij in café de

Fretes rake klappen had uitgedeeld
werd veroordeeld tot een maand voor-
waardelijk.

KLADI
Twee personen die uit een tuin in

Kloofkamp voor 80 gulden aan kladi
hadden gerooid, zonder dat de eigenaar
toestemming had gegeven werden ver-
oordeeld tot een maand voorwaardelijk
en een schadevergoeding aan de bena-
deelde van 50 gulden te voldoen voor 1
juni a.s.

VERBLIJFSORDONNANTIE
Zes personen die na het verstrijken

van een maand hun meldingsbewijs
niet hadden ingewisseld tegen een ver-
blijfsvergunning werden ieder tot f 5,—boete veroordeeld. Ze voldeden overi-
gens aan alle eisen die aan de uitgifte
van een verblijfsvergunning worden
verbonden.



Onenigheid onder de
Indiase communisten

De communistische partij van India,
door de Chinese agressie al in een ern-
stig conflict gebracht, verkeert thans
bovendien nog in een ideologische cri-
sis van algemene aard. In de leiding
is men het volledig oneens over de be-
oordeling der binnenlandse situatie en
de te volgen tactiek. De vergadering
van afgevaardigden, welke vorige week
te Calcutta werd gehouden, heeft de
tegenstellingen niet tot een oplossing ge-
bracht.
Extremisten en gematigden strijden hef-
tig om de macht.
Zij verschillen van inzicht over Nehroe
en de rol van diens partij, over de ver-
houding tot de socialistische partijen,
over de beoordeling van het conflict
met China en over de rol van Peking in
het communistische kamp.
De gematigden willen Nehroe ontzien
omdat hij een bolwerk is tegen de op-
dringende "reactionaire" machten in de
Congres-partij. Voorts bepleiten zij
handhaving van de volksfronttactiek en
een politieke strijd met vreedzame
middelen, teneinde op democratische!
parlementaire wijze aan de macht te
komen. Zij betonen zich tegenover Chi-
na nationale communisten en steunen
Nehroe in het grensconflict.
De extremisten zijn van mening dat
Nehroe volledig onder invloed van de
"reactionaire en Amerikaanse imperia-
listen" staat en daardoor o.m. zijn plan
tot collectivering der Indiase landbouw
praktisch heeft laten vallen.
Zij willen militair optreden omdat het
Indiase proletariaat langs democrati-
sche weg de geweldige macht der "ka-
pitalisten" niet kan overwinnen.
De volksfriontlj-ictiek; ;is huns inziens
vroor India ongeschikt omdat de socia-
listische partijen de communisten thans
scherper aanvallen dan de Congrespar-
tij dit doet. Ten aanzien van het grens-
conflict schenken de extremisten meer
geloof aan de argumenten van Peking

dan aan die van Delhi. Zij willen de
Chinezen in geen geval voor het hoofd
stoten, daar de Indiase communisten
voor de "socialisering" van hun land op
de hulp van hun Chinese kameraden
zijn aangewezen.

De gematigden worden geleid door de
vakbondsleider Dange, de vroegere pre-
mier van Kerala Nambudiripad en de
leider der partijsectie van Uttar Pradesj,
dr. Ahmad.
pc extremisten staan onder leiding van
de vroegere terrorist Ranadive, de lei-
der dei- neo-Stalinisten Joshil en die
leiders van de partijsecties Pendsjaab,
West-Bengalen en Andhra.
De tweespalt doet zich ook gelden in
het 25 man sterke executieve comité en
het 8 leden tellende centrale secreta-
riaat. Deze organen proberen al zeven
Hiaanden tevergeefs naar buiten als een
gesloten front op te treden. Seoretaris-
Generaal Ajoy Ghosh, die acht jaar
lang beSde groepen bijeen wist te hou-
den, ging in november om "gezondheids-
redenen" met verlof. Over een plaats-
vervanger konden de extremisten en
gematigden het niet eens worden.
Een door talloze compromissen vaag en
nietszeggiend geworden resolutie vanl

het executieve comité, handelende over
de taak van de communistische partij
in de huidige politieke situatie, werd
door de vergadering van gedelegeerden
tenslotte verworpen. De bespreking van
dit netelige onderwerp werd verdaagd
tot januari 1961.
Nambudiripad werd in Calcutta echter

tot secretaris-generaal ad interim be-
noemd. Deskundigen achten het waar-
schijnlijk dat Ajoy Ghosh tenslotte voor
hem geheel zal plaatsmaken. Ook Nam-
budiripad is een begaafd bemiddelaar.
Hij behoorde tot de gematigden, maar
zocht vlak voor zijn benoeming wat toe-
nadering tot de extremisten. Het is
niet bekend of hij dit uit persoonlijke
eerzucht deed of met goedvinden van
de gematigden, opdat hij als secretaris-
generaal het merendeel der partijleden
aan hun zijde zou weten te scharen.

INGEZONDEN:
De werkzaamheden te Lereh

nader belicht
Daar ondergetekende zelf bij de aan-

leg van het vliegveld Lereh betrokken
is, waaraan in de Nieuw Guinea Koerier
een artikel werd besteed, zou het mij
pleasant zijn, U hiervan nog wat mede-
delingen te doen.
De plaats Lereh is een centrum van een
wijd gebied, waar bepaalde aan elkaar
verwante stammen wonen. Het ligt op
de grens tussen berggebied en een gro-
te laagvlakte van de Nawarivier, onge-
veer 4 a 5 dagen lopen vanaf Genjem
langs een vrij zwaar tracé, door prac-
tisch onbewoond gebied.
Het lag voor de hand, dat, waar de O.A.
C. Nimboran belast is met de bestuurs-
intensivering in het achterland, iln dit
tamelijk veraf gelegen gebied gezocht
werd naar een mogelijkheid voor snel-
lere verbinding. Tevens zou een vlieg-
veld in deze streek de mogelijkheid
scheppen voor verdere beinvloeding van
de streken weer ten zuiden en oosten
van de Nawavlakte, tot in de Meer-
vlakte.
Bij het zoeken naar een mogelijkheid
is de heer Voskuilen genoemd, waar-
over mij weinilg bekend is. Wat mij
wel bekend is, is dat o.a. begin 1959
de contr. Lagerberg met een politie-
patrouille de streken rond Lereh be-
zocht heeft, waarbij de A.A. Vinke een
groot aandeel heeft gehad in de ver-
kenningen die rond Lereh plaats von-
den. De heer Vinke heeft zich vanaf
die tijd ook de moeite getroost een of
twee maanden de zeer primitieve om-
standigheden trotserend, op een plek,
die hem het meest geschikt voorkwam
te beginnen aan het schoonmaken van
een terrein.
Teneinde aldaar van technisch advies
te dienen, heb ik in maart van dat jaar
Lereh bezpclht, en na het terrein vol-
doende geschikt te hebben bevonden
het toekomstig vliegveld uitgezet, bij een
tweede tournee daarheen. Hierop heeft
de heer Vinke voort kunnen werken in
alle eenzaamheid, zonder radioverbin-
ding en briefcontact, weken lang. Brie-
ven kwamen wel aan, doch deze deden
er meestal 2 of 3 weken over alvorens
aan te komen waardoor deze het groot-
ste deel van de actualiteit verloren had-
den. In jul. en augustus was het zover
schoongemaakt dat op een terrein van
ca. 400 meter lang droppings konden
worden uitgevoerd, waarbij o.a. krui-
wagens, schoppen en voeding konden
worden uitgegooid. Hiertoe verleenden
de MILUVIA en de M.A.F, alle mede-
werking op joviale wijze. Vooral de
M.A.F, waar deze beschikt over 3 Cess-
na's, heeft hierin één groot aandeel

gehad. Dit droppingswerk was een
avontuur op zich zelf; de ladingen wer-
den uitgegooid op 3 meter hoogte boven
het veld teneinde zo min mogelijk ver-
loren! te laten gaan door breuk; het
Gouvernement beschikt nu eenmaal
niet over parachutes. Deze droppings
gebeurden met medewerking van ambt.
van Openbare Werken, die zorgden voor
het uitgooien ervan door de open deur
van de Cessna, op een teken van de
piloot. Ik heb het genoegen gehad hier-
bij met de opzichter Gerlach van de
partij te zijn; tegelijkertijd konden wij
op deze wHjze de voortgang van het
werk volgen.
Door deze bevoorrading kon de heer
Vinke vlugger opsdhieten en eind augus-
tus was hij zover, dat een proeflanding
met een Cessna zou kunnen geschieden,
omdat hierdoor een betere bevoorra-
ding zou kunnen plaats vinden dan
d.m.v. droppings, die toch altijd weer
verliezen oplevert.
Daar het Gouvernement echter niet over
een Cessna beschikt en het risico van
een proeflandilng moeilijk door een par-
ticuliere vereniging kan worden gedra-
gen werd besloten om een landing met
de Twin Pioneer te wagen op de net
voldoende geachte zandbodem der baan.
Deze landing vond plaats in octobcr vo-
rig jaar; t.g.v. de grote regenval juist
tevoren [er was nog geen radioverbin-
ding] en het achteraf gebleken feit, dat
er vele houtresten onder het zand-
lichaam verborgen waren gebleven, zak-
te de Twin Pioneer echter weg tot de
assen. In vier dagen tijd werden er op
voorstel van dte heer Vinke 60 niboeng-
palmen gekapt en hiervan een 100 m
lange rijvloer gevormd, waarop de Twin
Pioneer met de piloot de heer Van Hul-
ten kon loskomen en weer vertrekken.
Daar bij het verbeteren van de baan
meer technisch geschoold dagelijks toe-
zicht nodig was, werd de heer Gerlach,
opzichter bij Openbare Werken belast
met de verdere uitvoering van het vlieg-
veld, b_jg|estaan door nog enkele tech-
nische krachten w.o. een hulpmonteur
en een geschoold autochtoon uit Demta.
Omdat de Cessna inderdaad wel op de
door de heer Vimke gemaakte baan kon
landen, kon van toen af het meeste in-
gevlogen worden, hetgeen een geweldige
tijdsbesparing betekende en minder
kosten aan opvoer, dat anders per koe-
lie over het zware tracé gebeuren moest.
Half november werd het werkvolk te
Lereh versterkt met een aantal gestraf-
ten uit de Baliem, die door hun arbeids-
prestatie zij het met enige dlwang, een

Vervolg op pag. 4



goede bijdPaigiei leverden aan de tot-
standkoming van het grondverzet. De
heer Ge-lach heeft zich hierbij een
meester getoond in de omgang met deze
mensen, en dwong hun respect af door
strenge en tegelijkertijd rechtvaardige
leiding.

Bij hun vertrek waren zij tot de slotsom
gekomen'k dat het maar beter was om
nooit, nooit meer oorlog te voeren . . .
Intussen werd de heer Vinke eind ja-
nuari overgeplaatst en was hij door de
juist van de Bestuursschiool afkomende
heer Huizinga vervangen. De heer Hui-
zinga zette het bestuur over Lereh op
ongeveer dezelfde wijze voort hetwelk
zich in hoofdzaak bepaalde tot orde-
handhaving en patrouilles in de omstre-
ken teneinde de mensen te blijven aan-
sporen aan het werk deel te nemen. De
naar omstandigheden mogelijke medi-
sche verzorging werd natuurlijk niet
verwaarloosd, zoals vanouds.
In december was reeds een zender in-
gevlogen waardoor de communicatie met
Genjem en Hollandia zeer vereenvou-
digd werd. Bijvoorbeeld kon hierdoor
direct vanuit Hollandia technische lei-
ding voorzover nodig gegeven worden;
deze leiding werd verder geihtensiveerd
door een maandelijkse inspectie van
mij. Onder andere kon er een walsrol
en een testwagen ingevlogen worden en
een grasmaaimachine. Want het onkruid
in Lereh groeit ook daar hard.
Momenteel is de verbetering zover, dat
de helft van de baanbreedte geschikt
is geworden voor de Twin Pioneer, in-
zoverre, dat de grasmat zich eerst tot
voldoende dikke zoden moet vormen,
aleer de baan veilig genoeg is om een
landing te doen. Deze helft is 22V_ me-
ter breed; thans wordt gewerkt aan de
andere helft, die bij de gemiddelde van
50 a 60 man per dag pas over een 5 a
6 maanden gereed zal kunnen zijn.

Voor het werkende personeel te Lereh
ware het te wensen dat deze tijd bekort
zou kunnen worden, want het sjofele
posthuis waarin gebivakkeerd moet
worden staat op invallen, de zender
hangt feitelijk nog maar aan een paar
rottandraadjes, en het wemelt er van
de kakkerlakken, vliegen en muskieten.

Het bovenstaande is een verhaal, dat
3_.ch overal op Nieuw Guinea in aller-
lei varianten voordoet iin alle stilheid,

en zonder ophef. Ik denk hierbij aan de
zendelingen, missionarissen, A.A.'s
ambtenaren van Boswezen, Bodemkun-
de, Mijnbouw, D.V.G, Openbare Wer-
ken enz., die op een eenzame post voor
kortere of langere tijd hun bepaalde
taak vervullen met het besef van hun
verantwoordelijkbeftd die het simpele
feit van hun aanwezigheid daar temid-
den van een met wonderlijke opvat-
tingen beheot volk meebrengt.

J. BOER.

NASCHRIFT:
Teneinde alle misverstand te vermij-
den, zij uitdrukkelijk vermeld, dat het
ihitiatief tot het interview met de heer
Huizenga, waarop het artikel over Lereh
van eergisteren was gebaseerd, van ons
is uitgegaan.

Redactie

„Oscar” voor
Nederlandse cineast

De Nederlandse cineast Bert Haanstra
ontving gisteren uit handen van de A-
merikaanse ambassadeur in Den Haag de
Oscar, die hem is verleend voor zijn
film "Glas". De cineast was op 4 april
toen de Oscar in Hollywood werden uit-
gereikt niet in de gelegenheid zijn prijs
in ontvangst te nemen.
Het goudkleurige beeldje werd daarop
naar Nederland gezonden. Bert Haan-
stra is de eerste Nederlander die een
Oscar heeft gewonnen.

Israël vindt navolging
in Birma

Marcus Soro te Kajoe Poelau werd
gisterochtend door zijn dorpsgenoten
dood in het water onder het dorp aan-
getroffen.
Daar hij leed aan epilepsie wordt aan-
genomen dat hij de avond te voren tij-
dens een aanval van die ziekte in het
water is gevallen en verdronken. De be-
grafenis heeft inmiddels plaats gehad.

In Birma is men bezig "zelfverde-
digingsgemeenschappen aan de grens"
te vormen naar het voorbeeld van Is-
raël. Zo zijn thans tweehonderd gezin-
nen, waarvan de leden fn het leger
dienst hebben genomen, bezig om vier
nederzettingen aan te leggen bij Loilem,
in het bergland van de Shanstaat in
Opper-Birrra. Evenals in Israël zullen
deze dorpen op militaire basis bestuurd
worden en zal men voortdurend paraat
zijn. De gezinnen zullen een grote op-
pervlakte bouwland gezamenlijk be-
bouwen, waarbij ieder gezin nog de be-
schikking krijgt over ruim 1 ha eigen
grond. De hmdfoouwmaterialen worden
collectief gebruikt en de produkten col-
lectief verkocht.

De techniek va*, dccc samenleving
wordt gedemonstreerd door 50 Birmese
officieren en manschappen, die 14 maan-
den met hun gezinnen in Israëlische
dorpen hebben gewerkt. Er worden nu
nog eens 50 van dergelijke gezinnen
naar Israël gezonden opdat de ervarin-
gen later sneller in Birma gebruikt kun-
nen worden.
Overigens bestaan er ook op andere
terreinen zeer goede betrekkingen tussen
Israël en Birma. Israël kan vooral veel
technische kennis bieden. Een belang-
rijke reden voor deze samenwerking
werd door de Israëlische ambassaderaad
te Rangoon als volgt beschreven:
"We zijn eerlijk tegenover hen. We pro-
beren nooit om hen ergens toe te bewe-
gen ter wille van het politieke belang
van Israël, en we zeggen het hen open-
hartig als we vinden dat een bepaald
projact dat zij graag willen, economisch
of technisch ongezond is."

_
1

filmprogramma
"REK THEATER"

vertoont heden 17/6 en zaterdag 18/6 de
spannende oorlogsfilm:

"JET ATTACK"
met de zeer goede acteur: JOHN AGER,
en nog vele anderen.
Luchtgevech-en, Gierende straaljagers
en oorlogsgeweld vormen deze zeer goe-
de oorlogsfilm.

Alle leeft:
SPOEDIG de film "PARADIS LA-
GOON" in REK.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 17/6 voor het laatst

"THE RETURN OF JACK SLADE"
met Jobn Eriosort, Mari Blanchard en
Neville Brand. Een Western zonder
weerga!
Haven morgen 18/6: "ADAM EN EVA"
Komt U vroegtijdig voor deze film.
Het zal stormlopen.
Holl. Binnen heden 17/6: "COMANCHE"
met Dana Andrews.
Holl. Binnen morgen 18/6: "THE RE-
TURN OF JACK SLADE" met Mari
Blanchard
Sentani! morgen 18/6: "NO TIME FOR
SERGEANTS" met Andy Griffith.

HET INDISCH TONEEL GEZELSCHAP
7.aterdag 18 JUNI 20.00 uur. In de
quonset achter de N-G Koerier.

DR. ISKANDAR.
Mal. Tekst. 1721

THANS GEVESTIGD VAN HEUTZ-
KAMP 7007 GEDIPLOMEERD

DAMES KAPSTER
Het adres voor moderne kapsels
Wassen — Watergolf — knippen —Permanent 1720

PINKSTER GEMEENTE HOLLANDIA
Bijbelse film [NOAGH].
Zaterdag: 19.00 uur op de werf.
Zondag 19.00 uur Hollandia Binnen voor
Postkantoor.

Pendita L. Jouwe.

COMPETITIE V.H.O.
Terrein Berg en Dal.

ZATERDAG a.s.
Z.1.G.0. — H.V.C.

ZONDAG a.s.
W.I.K. — P.O.M.S.

AANVANG 16.30 uur.

Vervolg van pag. 3 WEEKEIND DIENST 18 — 19 JUNI
Haven Dr. P. v.d. Kaade Tel 538.
Binnen Dr. A. Meyer Tel. Sentani 37

WEEKDIENST 20 — 25 JUNI
Haven Dr. P. v.d. Kaade Tel. 538. Bij
geen gehoor Tel 175.
HUISBEZOEKEN moeten VOOR 10.00
uur V.M. worden aangevraagd ten zij
spoedgevallen.

(j^t-eHt^s
't zeepaardje"

Morgenavond 9 uur ROULETTE
uitsluitend voor leden introductie niet

toegestaan.
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