
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea,

cl.
DINSDAG 11 OKTOBER 19602e JAARGANG NO. 236

Min. Toxopeus ie Hollandia aangekemen
Te zijner tijd persconferentie te Hollandia

Minister. Toxopeus is vanmorgen te Hollandia gearriveerd. In een inter-

view me4-.de RONG te Biak verklaarde hij niet verrast te zijn door het be-
staan van ontevredenheid onder de ambtenaren over hun salaris, omdat dat
over de gehele wereld voorkwam.

Van overheidszijde werd ons medegedeeld dat de minister heeft toegezegd
om te zijner tijd een persconferentie te Hollandia te houden.

De minister van Binnenlandse Zaken
Mr. Toxopeus, is vanmorgen om onge-

veer half zeven uit Amsterdam te Biak
aangekomen.Enige tijd later vertrok hij
in gezelschap van Gouverneur Platteel
die hem op het vliegveld te Biak had
Verwelkomd, met h(et lijntjoesteJl van
de Kroonduif naar Hollandia waar hij
enkele minuten over negen aankwam.

Het is een hachelijke onderneming
om bewindslieden die pas uit Nederland
komen te interviewen omdat de ant-
woorden die zij op de gestelde vragen
geven, gewoonlijk weinig zeggend zijn.
Het interview, dat een verslaggever van
de RONG te Biak de minister afnam,
droeg alle kenmerken van deze si-
tuatie. Op Schiphol was de minister iets
openhartiger.

Gevraagd naar het doel van zijn reis
antwoordde ple minister dat hij zich
kwam oriënteren en dat hij daartoe be-
sprekingen zou voeren met personen
zowel in als b_uiteu het Gouvernement.

Op de vraag of hem bekend was, dat
er sinds de onzalige gebeurtenissen in
Kongo onder de Europeanen in Nieuw
Guinea een zekere .onrust bestond, ant-
woordde de minister dat hem daar nog
weinig van bekend was. Dat er enige
ontevredenheid onder de ambtenaren
bestond over de salariëring verwonder-
de hem niet, "want", zo merkte hij op,
"dat komt over de hele wereld voor".
Enige originaliteit kan de bewindsman
in ieder geval niet ontzegd worden.

Onze verslaggever liet $en herhaling
van het Biakse interview te Hollan-
dia gaarne achterwege, toen hem
de verzekering werd gegeven, dat uit
het in aantocht zijnde vliegtuig was ge-
seind, dat de minister te zijner tijd, als
hij zich wat meer had georiënteerd, een
persconferentie te Hollandia zou hou-
den.

NIEUWS IN HET KORT— Gedurende een onvoorbereid inter-
view voor de Amerikaanse televisie dat
twee uur duurde, verklaarde de Rus-
sische premier Chroestsjof, dat hij be-
reid was om de nieuwe president van
de Verenigde Staten na diens verkie-
zing te ontmoeten.— Generalissimo Tsjang Kai-sjek van
nationalistisch China heeft de vrije
Aziatische landen gewaarschuwd dat zij
hun onafhankelijkheid zullen kwijt ra-
ken als Communistisch China op 't vaste
land de baas blijft.

— De politie heeft in Guelo, in Zuid
Rhodesia, traangas moeten gebruiken
om een menigte plunderende inheem-
sen te verspreiden.— De Australische luchtmacht heeft
voor de vernieuwing van haar jagers
de keuze laten vallen op de Franse
"Mirage" en de Amerikaanse "Lock-
heed F 104".— Nepal en Communistisch China heb-
ben elk een commissie benoemd, die in
onderlinge samenwerking de grens tus-
sen beide landen nauwkeurig moeten
vaststellen.— Premier Tsjombe van Katanga heeft
gedreigt de diplomatieke betrekkingen
met België te verbreken, als dat land
zijn houding tegenover Katanga niet
herziet.— President Nkroemah van Ghana
heeft het bericht tegengesproken, als
zou zijn regering van plan zijn om vol-
gend jaar een begin te maken met de
nationalisatie van buitenlandse onder-
nemingen.— Zondag is de brand die was uitge-
broken aan boord van de doormidden
gebroken tanker Diamant op de Rijn
bij Lobith geblust.— De Cubaanse minister van Defensie
heeft medegedeeld dat troepen van de
regering Castro de rebellentroepen in
het bergland van Cuba bijna geheel
hebben uitgeschakeld.

PITTIG CEREMONIEEL
Bij aankomst van de minister en de

Gouverneur op het vliegveld te Hol-
landia. voltrok zich een kort verwel-
komings-ceremonieel, dat niet naliet in-
druk op de aanwezigen te maken, voor-
al dank zij de pittige exercitie van de
erewacht bestaande, uit twee pelotons
van de politieschool te Base-G.
Terwijl de filmcamera's snorden, werd

de minister zodra hij uit het vliegtuig
was gestapt verwelkomd door de Di-
recteur van Binnenlandse Zaken, de
heer A. Boendermaker, de Commandant
Zeemacht, de Schout bij Nacht G.J.
Platerink en de resident van Hollandia
Mr. F.R.J. Eibrink Jansen.

Nadat het gezelschap een ogenblik
voor de persfotografen had geposeerd,
werd de erewacht, die onder commando
stond van de hoofd-inspecteur Von En-
de gemspecteerd en toen volgde de ken-
nismaking met een aantal burgerlijke
en militaire autoriteiten.

In de hal van het stationsgebouw
wei-den enige verversingen gjehrfciikty
en daarna zette het gezelschap de reis
per auto naar Hollandia-Haven voort.

De stoet werd voorafgegaan door twee
wit gehelmde autochtone voorrijders
van de Verkeerspolitie te Hollandia.

Australische bussen voor
Djakarta

In Djakarta zijn 80 Australische bus-
sen gearriveerd welke door Australië
onder het Colomboplan aan Indonesië
zijn geschonken. Een woordvoerder. va,n
het Indonesische Transportwezen., z£i,
dat de bussen een groot deel van het
transport in Djakarta zouden opvan-
gen. Eerder dit jaar werden reeds hon-
derd andere bussen afgeleverd.
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Nieuw zeelands econoom ziet goede
perspectieven veor Papua -New Guinea
Bevolking van Nieuw Guinea minder conservatief dan die

der overige- Pacific - gebieden
Australisch Nieuw Guinea heeft bezoek gehad van de Nieuw Zeelandse

econoom V.D. Sta'-C werkzaam bij de Reserve Bank cf New Zeeland, en tße
gedurende de afgelopen maanden in opd: Zuid Pacific Commissie
een onderzoek heeft ingesteld naar dewjjze, waarop de kapitaalvorming ia de
verschillende gebieden van de Zuid-Palcific geschiedt en eventueel verbe-
terd zou kunnen worden.

Na een verblijf van drie weken in Australisch Nieuw Guinea is hij dezer da-
gen naar Noumea vertrokken, waar hij de 21e vergadering van de Zuid Pacific
Commissie zal bijwonen.

Hij verklaarde van mening te zijn
dat de economische perspectieven voor
Papua-New Guinea zeer goed waren.
De laatste keer dat hij in dit gebieds-
deel geweest was, wa\ zeven jaar gele-
den en sindsdien was er veel gebeurd,
zo verklaarde hij in Port Moresby, dat
reden tot blijdschap gaf.

Hij had verschillende aanwijzingen
gevonden van de vooruitgang die er in
het gebiedsdeel op economisch gebied
tot stand was gekomen en ook ven die
welke nog tot stand zou kunnen komen.
Een van die aanwijzingen was het suc-
ces van het c3.cao-pro.iect van de Tolai
in de buurt' van Rabaul.
De heer Stace was van mening dat er
in de gehele Pacific geen project ge-
vonden kon worden dat zo geslaagd
was als dat van Tolai.

LENINGEN

Mr. Stace noemde het bananen-pro-
ject van Fidji dat ook een succes ge-
noemd kon worden, __y_ar dat toch niet
op de zelfde schaal was opgezet als dat
van Rabaul.

Over zijn studie opdracht zei de heer
Stace: Een van miin -oornaamste taken
is na te gaan. welke vorm van ere/Hof
verlening geschikt zijn voor rle autoch-
tonen in de verschillende gebieden van
de Pacific.
Het succes van het coöneratiewezen in
Australisch Nieuw Guinea en in het
biize^der on het. <~'*.7o'U!e-sch)ier(f*iland
(een deel van het eiland New Brittain

wa-"- ook Rabaul sreletren is) duidde er
voïfTens hem op. dat het Gouvernement
do ii*i*.+e ,voc>- u.vnnrlpn had.
De heer Sterp merkte vnorfs on. dat in

geen enkel gebied de overheid meer
suoces had sehad dan in Austr. Nieuw

Guinea *nn-i I.o+ **i+r-r-*.r-ï. ~r*-i van Tor*ïn-
gen wapraan do autochtone bevolking
als beleCT<-or icon (jpeinernon
De ffrote deelname van de bevolking
aan de gouvernements-len'ng noemde
hij een zeer bemoedigend teken.

BEREID OM TE LEREN

TV n»jtochtn-nen van Papua en New
Guinea verschillen in veel onzicht van
die van andere Pacific-gebieden. aldus
de heer Stace.
Zij laten bijvoorbeeld veel sneller dan
sommise andere volken, hun oude le-
venswijze varen, indien z;j zien dat de

moderne methoden betere resultaten op
leveren
Om deze reden en omdat Papua en New

Guinea nog niet te maken heeft met d
grote bevolkingsuifbarsting die gewoon

lijk met economische ontwikkeling ge-
paard ging, achtte hij de situatie in
Australisch Nieuw Guinea gunstig voor
een vroegtijdige economische bloei.

AMCdeedvoorstel inzage
veiligheid schoolkinderen

vervoer
Naar aanleiding vap het ingezonden

artikel "Overrijdt U mijn dochtertje
niet" van zaterdag, jl., maakt men ons
er van de zijde van de AMC te Hollan-
dia op attent, dat het in dit artikel

gesignaleerde probleem ook in het AMC
-periodiek "Het loopvlak" reeds aan de
orde is gesteld.
Er zijn inmiddels door de AMC voor-
stellen bij de betreffende instanties in-
gediend, teneinde de bussen die dienst
doen bij het schoolkinderen vervoer
duidelijk herkenbaar te maken en ten-
einde een algemeen verbod in te stellen
op het voorbijrijden —in welke richting
dan ook— van stilstaande schoolbussen.

In November vier specia-
le KLM -vluchten naar

Nederland
Zoals bekend vertrok op 27 septem-

ber jl. een KLM vliegtuig uit Biak naar
Nederland met aan boord zgn. "Garan-
tiewet-, sociale- en zwak eoonomische
gevallen". Naar wij vernemen zal er in
de loop van de maand november weer
viermaal een dergelijke vlucht gemaakt
worden. Het maximum passage-tarief
bedraagt f 1500,—

Ingezanden
Het valt een belangstellend lezer op

dat er de laatste tijd nogal het e.e.a. is
geschreven over de uittocht van de zg.
"Indische" Nederlander.
M.i. zijn de redenen van deze uittocht
echter nooit juist belicht.
Als ex DETA-contractant en "lokale-
kradht" wil ik U trachten de juiste be-
weegreden van deze uittocht duidelijk
maken.

We zullen beginnen met een blik te
werpen op het tien jarig verblijf van
deze groep hier te lande.

De eerste jaren stonden in het teken
van de stamlandgedachte - een door de
overheid gehanteerde propagandastunt
bij het "ronselen" der DETA-contrac-
tanten.
De halfslachtige houding van dezelfde
overheid deed dit streven verflauwen
en uiteindelijk doodbloeden.
Beroofd van hun stamland-ideaal zet-

ten de lokale-krachten zich aan de op-
bouw van een normale ambtelijke car-
reësp. Helaas de ambtelijke weg der lo
kalekrachten bleek bezaaid te zijn met
discriminerende rotsblokken van de
overheid, afgewisseld door privé-discri-
minerende kuilen en gaten der diverse
zuinig dhefs.

De beide vakverenigingen streden, en
strijden nog steeds, vergeefs! Den Haag
schijnt lak te hebben aan de adviezen
der beide parlementaire missies - lak
aan alle requesten, petities, telegram-
men en aan de demonstratie van 4 fe-
bruari - volkomen LAK!

Toch bleef er hoop onder de lokalen
leven. "Misschien" krijgen we een
nitejuwe verloffsr-'egeling- "misstfhien"
haal ik mijn pensioen nog" enz.
Toen kwam de overheid met zijn tien-
jaren-plan. Weg verlofsregeling- weg
kans op normaal persioen- weg kans,
cm 'n normale carrière op te bouwen.

Koud en hard, gespeend van elk spoor-
tje van menselijk gevoel voor deze lo-
kalen." Maak je zo snel mogelijk ver-
vangbaar, sta je plaats af en verdwijn
dan (op overheidskosten ? ? ? ) naar
Nederland om weer van de grond af te
beginnen!

En dit laatste waarde lezers heeft ons
doen besluiten "af te gaan"!

Wij laten ons niet meer weerhouden
door "loze beloften" en "vage toezeg-

gingen."
Slechts een onmiddellijk van kracht
wordende volledige garantie d.w.z. een

afvloeingsregeling met behoud van alle
rechten en een voorziening van in-
passing in dezelfde functie in Neder-

landse overheidsdienst - zou onze uit-
tocht misschien (ik zeg "misschien) nog
kunnen tegenhouden.

Een mindere regeling zeker niet! ! !
G.

Watkeeit lsraetaan on-
derontwikkelde landen te

bieden ?
De financiële steun die door Israël

aan Afrikaanse landen wordt gegeven,
en waarop door een lening van 3 mil-
joen pond sterling aan het inmiddels
onafhankelijk geworden Nigeria weer
eens de aandacht is gevestigd, is minder
belangrijk dan economische samenwer-
ling in andere vorm en technische hulp.
Israël is niet tot veel in staat op het
stuk van rechtstreekse credietverlening,
maar op ander terrein kan het heel
wat presteren.

Ghana is het eerste Afrikaanse ge-
west dat bijstand van Israël heeft ge-
kregen. De Ghanese "Black Star Line"
is opgericht in deelgenootschap met de
Israëlische staats-scheepvaartmaatschap
pij "Zim". Het financiële aandeel van
de "Zim" is thans aan de Ghanezen
overgedragen; enige Israëli's blijven
echter deel uitmaken van de leiding
van de Ghanese maatschappij.

Het oorspronkelijk doel van verschil-
lende Israëlische ondernemingen is ge-
weest contracten te sluiten teneinde
daardoor de beschikking over buiten-
landse betaalmiddelen te krijgen.

Vervolg op pag 4



DESPORTvandeafgelopen week

VHO-competitie
Het was een goed weekeinde voor de

hekkensluiter EDO. Zelf wonnen de
greenwitten op gelukkige wijze met
3_l van Hercules en Zondag werd HBS
met 4—o door Zeemacht geklopt.
Het zal a.s. Zaterdag behoorlijk span-
nen op Berg en Dal, want dan wordt
tussen beide verenigingen uitgemaakt,

wie de rode lantaarn mag dragen.
De stand in de eerste klasse is nu:

WIK 10 10 0 0 41—10 20
HVC 11 9 1 1 26— 9 19
Zeemacht 12 7 0 5 29—22 .14
POMS 11 4 2 5 26—28 10
ZIGO 11 4 16 22—31 9
Hercules 12 3 2 7 22—31 8
HBS 11 2 1 8 17—30 5
EDO 12 2. 1 9 12r-33 5

Het programma voor a.s. weekeind
luidt (Terrein Berg en Dal, aanvang
16.30 uur):
Zaterdag 15/10 EDO — HBS
Zondag 16/10 ZIGO — POMS
HERCULES — EDO 1— 3 (Ruststand
1-1)

1 — 1)
Het leek er in het begin, weinig op.

dat EDO alles op alles zette deze wed-
strijd te winnen om zodoende de on-
derste plaats te verlaten.
Er werd met weinig enthousiasme ge-
speeld en he+ samensnel wilde maar
riet vlotten. Hercules was dan ook
sterke*- en aanval op aanval golfde op
het F.DO-doel af
pot schieten was echter niet al te best.
Ook Stook was :n goede vorm. hii
hield ooi-, laaf hard schot van H.
RfT-imidt. st-<*Yir>te een schot van Fea tot
r-«- doch moest V. de 11° minuut
zwichten voor een schot van Fea (1—0).

Norr kwam er bij EDO na deze terren-
sla-7 !?eon leven in r***** brouwerij en
hlpof Helmies *»*mvi-*Hp-n. Kerreibijn
pleegde biina zelfmoord, doch zün on
Stook tpnasisfesneelde h-d scheerde ffe-
kikkis. net. over de lat.
Eindelijk kwam er dan toch een beetje

activiteit in de EDO-ploeg en in de 25e
minuut wist Carli na goed doorzetten
van Klencke en door aarzelend optre-
den van keeper Pattiwael de bal in het
Hercules-doel te deponeren.d—l).
Dit gaf EDO moed en enkele aanvallen
werden opgebouwd, echter zonder re-
sultaat. Nadat Leimena nog tegen de
paal had geknald kwam de rust.
Hercules pakte na de rust direct flink
aan en kwam door vlot veldspel tot en-
kele gevaarlijke aanvallen.

Eten mooi schot van Fea werd tot corner
verwerkt en H. Schmidt knalde tegen

de paal. De EDO-aanval bleef in haar
slome houding volharden, en de aan-
vallen op 't Hercules doel hadden wei-
nig om 't lijf. Toch had EDO succes. Van

fouten van keeper Pattiwael wist eerst
Van Wijk in de 24e minuut te profite-
ren en in de 30e minuut, toen Pattiwael
een schuiver niet klemvast had, maak-
te Klencke hier een dankbaar gebruik
van (1—3)".

Nu viel EDO feller aan en bijna was
het I—4, doch G. Benz voorkwam dit,
door de bal van de doellijn weg te

trappen. Zo kwam het einde met een
kostbare 3—l overwinning voor EDO.

De groenwitten mogen Vrouwe Fortuna
wel heel dankbaar zijn.
HBS — ZEEMACHT 0 — 4 (Ruststand
0-1)

0 — 1)
HBS sloeg een droevig figuur, toen

om klokke half vijf de volledige Zee-
macht-ploeg met hier achteraan vier
HBS'ers het veld opkwamen.
Doch na enige minuten v/aren er acht
kraaien aanwezig en kon de wedstrijd
beginnen.
Zeemacht trok direct van leer en sloeg
een zwaar beleg voor het HBS-doel,
wat met hand en tand werd verdedigd.

Na ongeveer 6 minuten spelen was
HBS volledig en kwamen-zij tot enkele
aanvallen. Zeemacht sloeg terug en in
de 8e minuut vuurde Visser een hard
schot op het HBS-doel af.
Doelman de Jong stak hier tot verba-
zing van het publiek geen hand naar
uit en het was I—o.1—0. Mooi combinerend
kwam Zeemacht in het offensief, doch
de combinaties waren iets te kort om
gevaarlijk te kunnen zijn.
Keeper de Jong rehabiliteerde zich,,
door in enkele gevaarlijke situaties
handelend op te treden, zodat verder
onheil voor HBS werd voorkomen.

Ongeveer een kwartier voor de rust
herstelde HBS zich en ging het spel
meer gelijk op.
Na de rust bleef HBS. ondanks alle in-
vallers, goed partij geven en nam zo-
waar nog het offensief van Zeemacht
over. Het was jammer, dat het schot
van Bies na een kwartier spelen tegen
de lat belandde.
Hevig bleef HBS aanvallen en er ont-
stond in de 20e minuut een gevaarlijk
moment voor het Zeemacht-doel. toen
de keeper zijn uitloop iets verkeerd be-
rekende. Kinds hield het hoofd echter
koel en redde.
Langzamerhand krijgt Zeemacht echter
het beste, van het spel. HBS verwaar-
loosd het middenveld, waardoor Klin-
kerberg volon de sieïegenheid heeft zijn

a.nval op te zetten
In deze aanval is Nap. alhoewel hij wel
eens teveel pingelt, bijzonder actief.
Uit een pass van hem weet Von Hof in
de 21e minuut te scoren en enkele mi-
nuten later is het Lensen, die een

voorzet van Nap, die Von Hof tactisch
laat lopen, weet te benutten (o—3).

HBS is nu een geslagen ploeg en Zee-
macht is nu steeds in de aanval.
In de 32e minuut Speelt rechtsbuiten
Lensen zich mooi vrij, zet laag voor en
Vpn Hof knalt de bal achter keeper de
Jong in het doel.

Zo komt het einde met een ver-
diende, doth enigszins «.flatteerde
overwinning voor Zeemacht.

JAARVERGADERING

Voetbalbond Hollandia
De V.B.H, hield zaterdag jl. in haar

nieuwe clubhuis te Hollandia Binnen de
jaarlijkse algemene vergadering. In
deze vergadering werd het volgende
bestuur gekozen.

D. Stobbe —Voorzitter, _jï. Kasiepo —
Vice-Voorzitter, H.C.W. Broers —Secre-
taris/Oompetitieleïder, A.H. Prins —
Penningmeester,
Commissaris: A. Thenu, L. Ajamiseba,
R. Ohee, O. Olua, A, M'andosri, DOEt.
Maury.

De 'aftredend voorzitter de heer Abas,
werd tot Ere-Voorzittter benoemd

De vergadering had een zeer geani-
meerd verloop en er was een opti-

mistische stemming.
Er zijn voor de a.s. competitie reeds zo-
veel inschrijvingen binnen, dat men
mag verwachten, dat het aantal van 100
deelnemende elftallen zal worden ge-
passeerd.
Na de vergadering bleef men in het
nieuwe clubhuis nog lang gezellig bij-
een, om te luisteren naar de Hawaiian-
band en om een dansje te maken.
Hiermede werd het clubhuis (het geheel
gerestaureerde ISAN-gebowv) in ge-
bruik genomen. De officiële opening zal
begin november plaats vinden.

Voetbal in Nederland
Eredivisie
Feyenoord — Enschede 4—o
Ajax — Willem II 3—o
NAC — Elinkwijk 4—l
DOS — DWS I—l
NOAD — GVAV o—2
Rapid JC — ADO I—o
MW — Sparta I—o
WV — Alkmaar I—l
PSV — Fortuna '54 4—l

In de eredivisie maakten Feyenoord
en GVAV geen fouten; de Rotterdam-
mers versloegen é6n van de naaste
concurenten, Enschede, met ruime cij-
fers (4—0), terwijl de Groningers de
altijd lastige uitwedstrijd tegen NOAD
in volle winst omzetten. (0—2)

Sparta raakte door d> I—o1 —0 nederlaag
in Maastricht verder achterop en ook
VW kwam er tegen Alkmaar niet zon-
der kleerscheuren af. fl—1) Het éc|r en
ander had tot gevolg, dat Ajax en in
iets mindere mate ook PSV hun posities
aanzienlijk verbeterden.

DWS bleef door het I—l gelijke spel
tegen DOS in de middenmoot hangen,
hetgeen eveneens gezegd kan worden
van Alkmaar. De kaasstedelingen speel-
den tussen twee haakjes voor de vier-
de keer gelijk!
Onderaan dreigt de toestand er voor
Elinkwijk steeds hopelozer te gaan uit-

zien. De Utrechters verloren in Breda
kansloos met 4—l van het eveneens in
nood verkerende NAC.
De stand luidt na zes kompetitie-dagen:
Feyenoord 6 — 10
GVAV 6—9
VW 6—B
Ajax «s — 3
Sparta 6 — 7
Enschede 6 — 7
Rapid JC 6—7
MW 6—7
PSV 6-7
DWS B—6

(Vervolg op pag. 4)



Een aantal daarvan, dat zich bezighoudt
met de aanleg van wegen en het bouw-
bedrijf in het algemeen, heeft toen kans
gezien in het buitenland emplooi te
vinden.

Birma is de eerste vreemde mogen-
heid geweest die Israël om hulp heeft
gevraagd. Later hebben de leiders van
'n aantal Afrikaanse landen belangstel
ling getoond: van Ethiopië, Liberia, Gha
na, Sierra, tot voormalig Belgisch Kongo
en enige andere landen toe.

Alkmaar 6 — 6
Fortuna '54 6—5
ADO 5—4
NAC 6—4
NOAD 6—4
HOS 5—3
Willlem II 6—3
Eb'nkwijk 6 — 1

Eerste divisie A:
KFC — Volewijckers ■ 3—2
DFC — Leeuwarden o—o
Helmondia — Fortuna I—l1—1
Ensch. Boys — RBC 6—4

Volendam — EDO I—l
BW — Limburgia 2—2
Veendam — AGOVV 3—3
HVC — Hermes I—2
Vitesse — Stormvogels s—l

Eerste divisie B:

Heracles — 't Gooi 6—l
Blauw-Wit — EBOH s—o
Heerenveen — DHC 4—2
Be Quick — Helmond I—l
RCH — Waganingen s—l
Sittardia — Excelsior 2—3
SW — Eindhoven I—2
VSV — Go Ahead I—3
SHS — ZFC I—l

VOORBEELD?

De hulp wordt in velerlei vorm ver-
strekt - van de oprichting van gemeen-
schappelijke bouwmaatschappijen tot
de uitlening van deskundigen op het
gebied van immigratie, volksgezondheid,
opvoeding, militaire luchtvaart enz.
Er worden steeds meer beurzen gegeven
aan Afrikaanse studenten en ambtena-
ren. De Israëlische, gematigde vorm van
socialisme, zoals door de "Mapai" in
practijk wordt gebracht, wordt door
veel Aziatische en Afrikaanse intellec-
tuelen beschouwd als een mogelijke op-
lossing voor de problemen van hun ei-
gen achterlijke volken. Het is niet on-
mogelijk dat de Afrikanen sommige
Israëlische prestaties enigszins over-
schatten, of te optimistisch zijn omtrent
tle mate, waarin men de Israëlische
voorbeelden kan navolgen.

De Israëli's hebben een arm land tot
ontwikkeling gebracht, doch men ver-
gete niet, dat de Joodse bevolking van
Israël nog steeds voor iets meer dan de
helft van Europese afkomst is; en de
rest wordt door het Europese bevol-
kingsdeel geleid.

De Israëlische vormen van collectieve
en coöperatieve landbouwbedrijven, zijn
het werk van kolonisten van Europese
oorsprong, voor een groot deel aanhan-
gers van het (marxistische en het
niet-marxistische) socialisme, en zij
vooronderstellen op zijn mist een ele-
mentaire sehoolkennis, terwijl de lei-
ders vart die bedrijven een verdergaan-
de opleiding moeten hebben genoten.

Het blijft niettemin een feit dat Israël
managers, artsen en ingenieurs, die
op het terrein van economie en bestuur
veel kan geven en veel kan leren.
Het heeft een surplus van instructeurs,
vooral om twee redenen in de onder-
ontwikkelde landen welkom zijn: vrij
van een gevoel van superioriteit op
grond van hun ras, en niemand kan
Israël ervan verdenken een politiek
overwicht te willen of te kunnen vesti-
gen in die landen.
Voor lande» die met het dilemma zijn
geconfronteerd, of zij zich tot het Oos-
ten dan wel tot het Westen zullen wen-
den, heeft Israël het voordeel dat het
een middenweg kan aanbieden.

(The Guardian)

Laatste nieuws
President Soekarno heeft zijn per-

soonlijke invloed verder uitgestrekt
over het bestuur van Indonesië, door
alle provinciale- en districtsraden te
ontbinden. Hij. zal nu door de minister
van Binnenlandse Zaken nieuwe wet-
gevende vergaderingen voor elk der 20
Indonesische provincies en 256 distric-
ten laten installeren.
Een woordvoerder zei, dat deze nieuwe
maatregel van Soekarno het regionale
bestuur dichter bij Soekarno's geleide
democratie bracht.

(Vervolg van pag. 3)

SENTIFAR (Gebouw Ponne)
Woensdag 12-10 bijzondere filmvoorstel-
ling:

"MRS. MINÏVER"
leden gratis, niet leden f 2,—

Aanvang 20.00 uur prejeies.
no. 2498

TE KOOP:

FORD CONSUL, 1500 cc. NG 808, Km.

stand 50000, p.n.o.t.k.

Stofzuiger, uitschuiftafel, 4 stoelen Ber-

ken, gordijnen, vloerbedekking.

Van der Sluys, 0.5.1.8.A. telf Hlb 150

GEVRAAGD:
Een Hoofdcommies of een ervaren
Commies "Kedakteur/Redaktrice belast
met huisvestingsadministratie op het
Residentiekantoor.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 11-10 en morgen 12-10
"WITNESS FOR THE PROSECUTION"

(Getuige a Cbtargte)
met Tyrone Power, Mariene Dietrich
en Charles Laughton.
Eten perfecte film over de perfecte mis-
daad.
Sentani heden 11-10: "THE FORREST
RANGERS" met Fred Mac. Murray.

Bfj ons vertrek uit Nieuw Guinea is het ons een behoefte het Gouvernement van ..
Nederlands Nieuw Guinea. en de bouwmaatschappijen, waarvoor wij jaren tot volïe
tevredenheid hebben gewerkt, hartelijk dank te zeggen voor de verleende medewer-
king en de prettige samenwerking.

SANITAIR EN ELEKTROBEDRIJF
voorheen " RO_LtJ!_§/i-" Oranjelaan,

o e HR ROBERS -FELDMANN,
a.b. M. S. Mataram.

AAN ALLEN EEN GOED VERBLIJF TOEGEWENST
Vervolg van pag. 2
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