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BUITENLANDSE EACTIES
De verkiezing van president Kenne-

dy is in vele landen toegejuicht als de
aankondiging vanj een meer Jibetrale
en soepeler aanpak van de wereldpro-
blemen.— De Russische premier Chroestsjoi' te-
legrafeerde zijn gelukwensen aan Ken-
nedy en deed een beroep op hem om
te werken voor de gehele mensheid,
welke naar hij zei, verlangend was van
de dreiging van een nieuwe oorlog te
worden bevrijd. Het telegram van pre-
mier Chroest.sjof IlV^cY? verder: Wij
hopen dat gedurende Uw ambtsperiode
de verhouding tussen onze landen op-
nieuw de richting zal uitgaan zoals in
de tijd van Franklin D. Roosevelt. Deze
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Schout bij NachtPlaterink bavelhebber strijdkrachten in Nieuw guinea
De Commandant van de Zeestrijd-

krachten in Nederlands Nieuw Guinea
schout bij nacht G.J. Platerink, is be-
noemd tot bevelhebber van de strijd-
krachten in dit gebied. De aankondiging
hiervan werd gedaan door Den Haag.
Correspondenten melden dat de benoe-
ming verband houdt met de nieuwe sa-
menstelling van de strijdkrachten, waar
aan land- en luchtstrijdkrachten zijn
toegevoegd.

UNO-militaipen in hinderlaag
In Noord-Katanga in Kongo hebben

patrouilles van de UNO-strijdmacht de
stoffelijke resten gevonden van tien
lerse militairen die in een hinderlaag
van de Baluba's waren gevallen.
Een lerse militair wist te/ontsnappen,
hij is zwaar gewond.

KRACHTIGE AARDSCHOKKEN
TE HOLLANDIA

In de afgelopen nacht vonden te Hol-
landia omstreeks 17 minuten na mid-
dernacht enkele krachtige aardschok-
ken plaats. Lampen slingerden en vele
gebouwen kraakten hevig. Enkele elec-
trische leidingen zijn gebroken.

KENA U EMBAY.
Voor bovengemelde naam is de lands-

taal gebezigd en niet zoals de andere
partijen, die zich van de Maleise taal
bedienen.

De partij draagt de naam van Kena
U Embay, hetgeen ongeveer de beteke-
nis heeft van : "Eéjn verlangen, één
doel." of wel "Kracht uit Eenheid",
waardoor de beginletters van de drie
woorden zowel in Sentanisch als in het
Nederlands gelijk zijn.

Leden kunnen zowel mannen als
vrouwen zijn, mits zij de leeftijd van 17
jaar hebben bereiKt.

De partij is een z.g. "eenheidspartij"
en zal een ieder, die aan de ontwikke-
ling van Nieuw Guinea medewerkt of
wil medewerken, accepteren als lid,
welke nationaliteit, geloof, rang of stand
hij of zij ook moge hebben.

Het voorlopige bestuur (eerstdaags zal
de Resident door <|én der leden worden
benaderd, ten einde zekerheid te ver-
krijgen, dat niets gedaan wordt waar-
door de rust en orde zal worden ver-
stoord en waardoor de partij zal wor-
den geaccepteerd) is als volgt samenge-
steld :
Voorzitter: goeroe Ezau ITAAR (dorps-
onderwijzer te Dojo-lama),
Vice-Voorzitter: Jonas MANOE,
Secretaris: Anas KEREUTA,
Penningmeester: Willem ASSOWAY (ex
K.L. militair),
Commissaris: Haroen MARWERY,

Edom TOAM.
Zeth (zect) PANGKATANA

Commissie van toezicht:
Petrus NUKUBOI,
Martinus MARWERY,
Zedakia MARWERY,
Elisa MARWERY.

Aangezocht werden om de partij van
advies te dienen:
P. HOLMAN kolonist te Sentani en
Pilatus KEREUTA wonende te Dojo-la-
ma.

Verkiezing vanKennedy vindt gunstigonthaal inbuitenland voor berelding tetregerings-overname begonnen
De nieuw verkozen president van, de

Varemigde Staten, John Kennedy, heeft
een begin gemaakt met de voorberei-
dingen voor de overname van de re-,
gering van president Eisenhowjer, het-
geen op 20 januari zijn beslag zal heb-
ben gekregen.

President Kennedy heeft verklaard
te zullen werken aan de wereldvrede.
Na te hebben verklaard, dat de vier
volgende jaren moeilijk zullen zijn en
een uitdaging aan iedereen, zei Ken-
nedy, dat de uiterste krachtinspanning
nodig zal zijn om de Verenigde Staten
veilig door deze jaren heen te helpen.

President Eisenhov r<suci.s «au
president Kennedy gevraagd om de na-
men te noemen van degenen die in de

overgangsperiode de werkzaamheden
van zijn ministers zullen overnemen.
Onmiddelijke aandacht, moet de begro-
ting voor het komende jaar hebbe*.r,
welke door president Eisenhower aan
het congres moet worden voorgelegd
voordat hij zijn ambt neerlegt. Aange-
nomen wordt dat Kennedy een afge-
vaardigde zal sturen voor het aanbren-
gen van door hem gewenste verande-
ringen. De regeringstaak van de nieuwe
president zal zeer worden verlicht door-
dat in beide huizen van het Amerikaan-
se congres zijn partij-leden in de meer
derheid zijn.

Nieuwe politieke partij te
SENTAN!

Gemeld wordt, dat op initiatief van
enige personen te Dojo-lama >^én dezer
dagen bekend zal worden gemaakt de
oprichting van de politieke partij
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LANDBOUW TRAINING
Op een fraai plateau aan de Andai-

baai op enige afstand van Manokwari
zullen over ongeveer een half jaar de
eerste vrijwilligers van h^t Papoea-
corps de kazernepoort binnengaan. De-
ze recruten zullen spoedig tijdens hun
opleiding bemerken dat zij niet alleen
militair worden geschoold, maar daar-
naast ook een meer vredelievende op-
leiding krijgen. Voor dit laatste doel
is nabij het kamp een stuk grond ge-
reserveerd dat is bestemd voor land-
bouwtraining. Het is voorts de bedoeling
dat een cursus voor houtbewerking in
het leerprogramma zal worgen opge-
nomen. Hiermede zal worden bereikt
dat de Papoea-militairen na hun ont-
slag uit de dienst meer hebben geleerd
dan alleen zaken die in verband staan
met de verdediging van hun land. Hun
terugkeer in de gewone maatschappij
zal hierdoor worden vereenvoudigd.

SELF-SUPPORTING

Het kazerne-complex - een ontwerp
van ir. van Noortwijk van de dienst

van Openbare Werken - zal voldoen
aan moderne begrippen met betrekking
tot behuizing en opleiding in een mi-
litair trainingskamp. Het kamp zal be-
halve de levensmiddelenvoorziening:bij-
na geheel "self-supporting" zijn. Een
elektrisch aggregaat en een waterin-
stallatie zijn o.a. in het project opge-
nomen. Moderne verblijven vloor of-
ficieren, onderofficieren en manschap-
pen met de nodige recreatieruimte en
bijbehorende gebouwen behoren tot de
kern van het complex. Tot de verdere
uitrusting van het kamp zullen o.a. be-
horen leslokalen, magazijnen en werk-
plaatsen, een ziekenboeg, keukenge-
boiuw', wasserij; lexercjtieveldi schiet-en stormbanen, sportvelden e.d. Het
gehele complex wordt in zogenaamde
"houtrijke" bouw opgetrokken.

250 recruten te
Port Morosby getest

Zes weken lang is in Port Moresby
een selectieteam van het Australisch le-
ger werkzaam geweest ten behoeve van
het testen van vrijwilligers voor het
Pacific Islands Regiment het "Papoea
Bataljon van Australisch Nieuw Gui-
nea"). De leider van het team, Major
Word, verklaarde dat het enige effect
van scholing dat hij bij de tests had kun
nen constateren was, dat de geschoolde
Papoea's .nonchalanter waren bij de uit-
voering van opdrachten.
De minder wereldwijze Papoea's had-
den meer tijd nodig, maar ze kwamen
steeds met de goede oplossingen.
De geschoolden hadden de neiging om
alles heel vlug te doen, met het oog-
merk om daarmee bij de examinatoren
een goede beurt te maken.
In fcdtaal zijn door htet sjjleetijctieam
250 reeruten getest. De helft daarvan
werd afgewezen.
De tests werden ontworpen in 1957. Voor
dien geschiedde de selectie uitsluitend
op grond van een mondeling gesprek
met het gevolg dat het verloop achter-
af onevenredig hoog was. Van het hui-
dige Pacific Islands Regiment is nu 75"/o
getest.
De zelfde tests zijn inmiddels ook op
ander gebjed toegepast, o.a. bij de se-
lectie van middelbare scholieren die in
aanmerking kwamen om naar Austra-
lië te worden gezonden voor een ver-
dere opleidiWg.

Bouw Kazerne - csmplex
nabil manoKwarl begonnen

G.V.B. Op enige afstand buiten' het
centrum van Manokwari is de N.V; In-
tervam begonnen met de bouw van een
officiersmess.
Deze "mess" zal deel uitmaken van het
kazernecomplex dat in drie fasen, ver-
deeld over drie jaren, wordt gebouwd
ten behoeve van het op te richten Pa-
poea vrijwilligerscorps. Het complex
waarvan de kosten I.V» miljoen gulden
bedragen, zal een oppervlakte beslaan
van ruim IV2 hectare.

Jouwe overlegt metKirihio
Wajoi weigert verder
overleg met Jouwe

Rond de controverse tussen de heren
Jouwe en Wajoi hebben zich in de af-
gelopen dagen de volgende ontwikke-
lingen voorgedaan:

De heer Jouwe verklaarde ons een
telegram ontvangen te hebben van de
heer Frits Kirihio, vertegenwoordiger
van PARNA in Nederland, waarin deze
er met klem op aan dringt om verdeel-
heid te vermijden.
Daarna heeft de heer Jouwe een tele-
fonisch onderhoud met de heer Kirihio
gehad en naar de heer Jouwe ons me-
dedeelde, zou de heer Kirihio daarbij
zijn verbazing tot uiting hebben ge-
bracht over de brief die door het be-
stuur van PARNA aan de secretaris
generaal van de UNO is geschreven.
Voorts zou de heer Kirihio zich n;et
eens hebben verklaard, met het vast-
stellen van het jaar 1970 als streefda-
tum voor de politieke zelfbeschikking.
De heer Jouwe heeft aan de heer Ki-
rihio zijn eisen kenbaar gemaakt die
ingewilligd moeten worden om tot een
samenwerking met PARNA te kunnen
komen. Hij wil erkend worden als voor-
zitter van PARNA en voorts staat hij
er op dat de brief aan Hammarskjoeld
wordt ingetrokken door de zelfde men-
sen die hem hebben ondertekend en ver
zonden.

De heer Jouwe deelde ons mede dat
hij in het bezit van een exemplaar van
het gewijzigde partijprogramma van
Parna, voorzien van de handtekeningen
van de heer Wajoi en Indey was.
Beide laatstgenoemden verklaarden des-
gevraagd dat dit niet betekende dat de
Partij het nieuwe programma reeds had
aanvaard.

Tenslotte deelde de heer Jouwe ons
mede, dat hij heeft voorgesteld om a.s.
zaterdag opnieuw een ontmoeting met
de heer Wajoi te hebben.
Van de zijde van de heer Wajoi ver-
nemen wij inmiddels, dat deze op deze
ontmoeting geen prijs stelt en van me-
ning is dat er voor de heer Jouwe geen
plaats is in PARNA.
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat
de heer Jouwe als reactie hierop een
andere partij zal stichten.

TWEE AFWIJZENDE REACTIES OP
BRIEF VAN PARNA AAN

HAMMARSKJOELD
— De brief van het bestuur van PAR-
NA aan Hammarskjoeld heeft een re-
actie uitgelokt van de voorzitter van
de Eenheidspartij Nieuw Guinea (E-
-pang), Lodewijk Mandatjan, te Mano-
kwari. In een telegram aan de Staten
Generaal tekent hij protest aan tegen
de door de Partei Nationaal voorge-
stelde driehoeksconferentie tussen Ne-
derland, Indonesië en Papoeapolitici.
Tegen rechtstreekse besprekingen tus-
sen de Verenigde Naties en de Papoea-
leiders heeft de Epang geen bezwaar.
— De Demokratische Volkspartij (DVP)
heeft zich inmiddels ook schriftelijk tot
de Secretaris Generaal van de Verenig-
de Naties gericht. In de brief Wordt ge-
steld, dat de DVP met kracht protes-
teert tegen het houden van een drie-
hoeks-conferentie tussen Nederland, In-
donesië en Papoea-leiders, omdat elke
bespreking die zou kunnen leiden tot
beëindiging van het Nederlandse be-
wind in dit stadium niet in het belang
geacht wordt van de Papoea's. Voorts
wijst de DVP er

#
op, dat het voorstel

in geen enkel opzicht de mening ver-
tegenwoordigt van de Papoea-bevol-
king doch slechts is voortgekomen uit
een uiterst kleine groep Seroeiers. on-
der leiding van Wajoi, van wie in de
brief wordt gezegd, dat hij destijds we-
gens pro-Indonesische activiteiten van
de Bestuursopleiding is verwijderd.
Tenslotte zegt de DVP van mening te
zijn, dat geen enkele bespreking over de
politieke toekomst van Nieuw Guinea
mag plaats vinden zonder dat de Nieuw
Guinea Raad, die binnenkort in het le-
ven zal worden geroepen, geraadpleegd

Decimale stelsel in Austr.
Een door de Australische regering be-

noemde staatscommissie heeft de Au-
stralische overheid geadviseerd na een
ruime overgangstermijn het decimale
stelsel in te voeren.
In kringen vary het zakenleven, het on-
derwijs en de wetenschap is men ent-
housiast over het voorstel. Het gevolg
zal zijn dat men het ingewikkelde En-
gelse geldstelsel zal verlaten.
Geadviseerd wordt de hervorming op
de volgende basis te doen plaats vinden:
een stuk van 10 shilling voor 100 cent,
van 2 shilling voor 20 cent en van een
shilling voor 10 vent. De halve penny
wil men laten vervallen.

Perspectieven voor
Nederland in mest Afrika
De Nederlandse minister van Land-

bouw, mr. Marijnen, is uit West-Afrika
in Nederland teruggekeerd. De minister
zei bij aankomst dat tussen Nederland
en Ghana nog nauwere handelsbanden
zijn aangeknoopt. Zowel in Nigeria als
Ghana helpen landbouwkundigen uit
Wageningen aan de opbouw. Ook in
Nigeria ziet de minister grote mogelijk-
heden, vooral voor de vestiging van Ne-
derlandse industrieën.

HOOGWATERSTANDEN TE
HOLLANDIA

12 november: 00.00 en 15.00 uur
13 november: 01.00 en 15.00 uur.



Beioische invloed in Kongo Reemi weer toe KERKDIENSTEN
De Belgisdhe minister van Buiten-

landse Zaken, Wigny, heeft zich dezer
dagen in ongewoon scherpe bewoordin-
gen tegenover de Verenigde Naties en
hun secretaris-generaal Hammarskjoeld
uitgesproken. Hij heeft dat gedaan naar
aanleiding van de beide brieven waarin
de heer Hammarskjoeld België dringend
verzocht zijn specialisten, zowel de mi-
litaire ais de civiele, onmiddelijk uit
Kongo terug te trekken. Toegegeven
wordt evenwel ook, dat de Belgen, als
gevolg van de gecompliceerde positie
waarin de heer Hammarskjoeld ver-
keert, verzachtende omstandigheden
voor hem moeten laten gelden.
Het eerste antwoord, dat de Belgen
aan de secretaris-generaal der Verenig-
de Naties gaven, luidt dat België nie-
mand kan terugtrekken, omdat het nie-
mand heeft uitgezonden. Een groot deel
van de wereldopinie is het ontgaan dat
ondanks de vlucht van veel Belgen uit
Kongo na 1 juli, toch ook een groot
aantal Belgen in Kongo is gebleven en
dat bovendien sinds augustus velen naar
Kongo zijn teruggekeerd, particulieren,
employés van allerlei maatschappijen
en ook ambtenaren, die nu dus in Kon-
golese dienst zijn. België ziet deze te-
rugkeer overigens niet zonder genoegen
alleen reeds omdat zij een financiële
verlichting voor de Belgische staat met
zich medebrengt. Hoeveel Belgische of-
ficieren op het ogenblik in het Kongo-
lese leger werkzaam zijn, is niet nauw-
keurig vast te stellen; zeker is dat hun
aantal niet gering is.
Ongeveer 50'Vu van alle bedrijven in
Kongo heeft thans weer zijn oude sterk-
te aan blank personeel. Bij de bedrij-
ven waar dat niet het geval is, beeft
soms inkrimping van de werkzaamheden
plaatsgevonden, en is soms voortgang
gemaakt met de "afrikanisering van het
kader". Slechts 7%> van de bedrijven
werkt niet meer, wegens het ontbreken
van blank personeel, grondstoffen of
voldoende credieten; dit zijn merendeels
kleine bedrijven. Bij een aantal grote
ondernemingen gaat alles weer als van-
ouds, en is de samenwerking met de
inheemse arbeiders en de plaatselijke
autoriteiten zeer goed. De verklaring
die men hiervan geeft is dat men te
rechter tijd met de opneming van Afri-
kaanse employés in de staven is be-
gonnen.
Niet zeer veel Belgen zijn wellicht, in
de diepten van de zwarte ziel doorge-
drongen, maar velen hebben toch, in
het bijzonder in de afgelopen maanden,
respect en waardering verworven. Toen
kwamen plotseling nieuwe blanken. De
berichten uit Kongo stemmen erin over-
een dat het ook het bonte corps van
door de Verenigde Naties aangetrok-
ken adviseurs niet geheel en al gelukt
een goede verstandhouding te creëren;.
De Verenigde Naties hebben er trou-
wens moeite mee, het benodigde aantal
Franssprekende medewerkers te vinden,
terwijl degenen die naar Kongo komen
vaak idealistische denkbeelden, maar
geen ervaring hebben. Belgen zijn dooi-
de Verenigde Naties echter niet aange-
worven, en men gevoelt het daarom
thans in Brussel als een bittere ironie
dat de heer Hammarskjoeld schrijft dat
België Kongo alleen via de Verenigde

Naties te hulp mag komen.
De politieke taak van de secretaris-ge-
neraal der Verenigde Naties is met dat
al niet makkelijker geworden. Wat moet
hij doen, nu zelfs de heer Nehroe er-
aan vasthoudt dat de enige legitieme
"democratische" regering in Leopold-
stad die van de heer Loemoemba is?
Er is een strijd op vele fronten ont-
staan: van Moboetoe tegen Loemoemba
en Kamitatoe, de president van de pro-
vinciale regering van Leopoldstad; van
Moboetoe tegen de Verenigde Naties -terwijl de heer Hammarskjoeld daar-
tegenover het Kongolese probleem moet
neutraliseren. De Verenigde Naties kun
nen echter niet werkelijk regeren; zij
hebben daartoe de wil noch de opdracht;.
Maar zij kunnen anderzijds ook niet
zonder meer door iedereen laten rege-
ren. Indien de troepen van de Verenig-
de Naties op dit ogenblik het land zou-

Nieuws uit FAK FAK

Bouw van centraal Kantoor te Fak-tak
mentaanvang

Eindelijk is een begin gemaakt met
de werkzaamheden voor de bouw van
het Centraal Gouvernements kantoor-
te FakFak. Ten onrechte werd vaak
critiek geuit t.a.v. de trage gang van
zaken, doch het is in Nieuw Guinea
dikwijls niet mogelijk het tempo te be-
reiken zoals wij die gaarne hadden ge-
zien, zo schrijft- de FakFak-bode.
Tot dusverre werd in FakFak gebouwd
door kleine plaatselijke aannemers, en
het dient gezegd te worden dat zij over
het algemeen aan de verwachtingen heb
ben voldaan. Gezien in het kader van
een versnelde ontwikkeling naar zelf-
standigheid voor Nederlands Nieuw
Guinea moest echter rekening gehouden
worden met de mogelijkheid dat in de
komende jaren ook de nieuwbouw- en
uitbreigingsplannen voor FakFak in
versnteld tempo worden uitgevoerd, en
de kleine plaatselijke aannemers zouden
dit tempo dan beslist niet meer kun-
nen bijhouden. Om deze reden heeft
HRWD FakFak na overleg met de Re-
sident tenslotte besloten tot de aan-
trekking van een grote bouwmaatschap-
pij." Na, de nodige onderhandelingen
bleek uiteindelijk de H.B.M, bereid te
zijn zich ook in FakFak te vestigen.
Medio november a.s. wordt de eerste
groep verwacht die zal beginnen met de
bouw van een eigen woning voor eigen
personeel.
In december hoopt men met de bouw
van het centraalkantoor te kunnen be-
ginnen. Een plaatselijke aannemer is
reeds bezig het terrein bouwrijp te ma-
ken. Vanzelfsprekend hebben de autoti-
teiten te FakFak ook rekening gehou-
den met de belangen van de ' kleine
plaatselijke aannemers, en het is be-
slist niet zo dat ze gevaar lopen werk-
loos te worden. De H.B.M, zal slechts
met een kern in FakFak komen hetgeen
betekent dat ze vóór de uitvoering van
haar objecten gebruik gaat maken van
plaatselijke aannemers. -- " " -
Het is te begrijpen dat de bouwprijzen
van de objecten aan de H.B.M gegund

hoger gaan liggen dan de huidige bouw-prijzen, ook al omdat ze gebruik maaktvan academisch en middelbaar-gevormd
technisch personeel, zijnde uitgezonden
krachten die overeenkomstig hun positie
bezoldigd dienen te worden. Het voor-
deel echter is dat de H.B.M, uitstekend
georganiseerd is waardoor de bouw
capaciteit met behulp van modern tech-
nisch materieel sterk kan worden op-
gevoerd.
De komst van de H.B.M, en de stijgingvan de bouwprijzen hebben minder
prettige gevolgen voor de corporaties
van zending en missie die nl. voor de
bouw van internaten, scholen en woon
huizen subsidies van Gouvernements-
wege krijgen. Wanneer rekening gehou-
den wordt met de lonen die door deH.B.M, aan tukangs wordt uitbetaald,
dan is het vrijwel zeker dat de subsi-dies die straks aan genoemde corpora-
ties worden verstrekt te laag liggen,
aangezien de aanvragen hiervoor geba-
seerd werden op de bouwprijzen van
twee jaar geleden. Het is echter te ho-pen dat Hollandia bereid zal blijken
te zijn de bouwsubsidies te verhogen
conform de gewijzigde situatie, opdat
ook zij hun bouwprogramma ongestoord
kunnen uitvoeren, aldus de FakFak-
bode.
RADIO FAXFAX

Verwacht werd dat Radio Fakfak be-
gin november met een eerste uitzending
in de lucht zou komen die speciaal is
bedoeld voor de inwoners van Fakfak,
Kaimana en Kokonao.

Eenmaal per week, 's avonds van 8
uur tot half tien zal er aardige muziek
worden gespeeld en plaatselijk nieuws
en gebeurtenissen worden uitgezonden.
De juiste frequentie en datum zullen
nader worden bekend gemaakt.

De medewerkers, die hun . krachten
aan deze regionale omroep zullen geven
zijn: Mej: Harteman en de heren: Nel-
wan, Posthuma, Manggara, Hêgemur en
Herberts.

EVANGELISCH CHRISTELIJKE
GEMEENTEN

Zondag 13 november 1960
HOLLANDIA
Paüluskapel 08.30 uur Dr. F.C. Kamma
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Kat
Koorkerk 18.30 uur Dr. F.C. Kamma.
HOLLANDIA-BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. W. Sirag

Gezinsdienst.
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. H.G. Boswijk
SENTANI

10.15 uur Ds. W. Sirag

Gezinsdienst.

den verlaten, dan zou Moboetoe's leger
hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn
de orde te herstellen en te bewaren.
De Verenigde Naties staan dan ook
voor een bijna onoplosbaar probleem.

(Frankfurter Algemene Zeitung)



Tijdens de eerste bijeenkomst werd
besloten de omliggende dorpen in het
district Sentani te verzoeken zich bij de-
ze partij aan te sluiten, teneinde een
eventuele overheersing van Seroeiers te
workomen.
Immers de PARNA met Frits KIRIHIO
zal trachten aan de kop te komen en te
blijven en het volk te Sentani ver-
wacht dan niet minder, dan dat Kirihio
gouverneur zal worden. Enige leden
spraken over hem als "Papoea-Hitler".

Voorts werd tijdens de bijeenkomst
de voorlopige doelstellingen bekend ge-
steld, (deze zullen eveneens aan de
Resident van Hollandia worden voorge-
legd).
1 De partij is gebaseerd op RECHT en

WAARHEID.
2 De partij zal steeds de vrede trachten

te bewaren en geweld veroordelen.
3 De partij is anti-communistisch
4 De partij is tegen rassendiscriminatie.
5 De partij streeft naar zelfstandigheid,

echter zonder streefdatum te willen
noemen. Stelt zich voor de overdracht
te doen plaatsvinden, zodra de au-
tochtone bevolking voldoende op de
taken is berekend.
Hierna zal een overdracht met als
voorwaarde een Unie met Nederland
pas kunnen plaatsvinden.

6 De mogelijkheid te scheppen voor ie-
dere blijver en die door de Papoea
geaccepteerd zal moeten worden de
zelfde rechten en verplichtingen te
geven als de autochtone bevolking.

7 De partij zal streven de benamingen
„PAPOEA" en „IRIAAN", doelende op
de autochtone bevolking teniet te
doen en deze bevolkingsgroep aan te
duiden met "NIEUWGUINEER".
(noot Iriaan doet denken aan de niet
gewenste Soekarno; PAPOEA is iets
van de Nederlanders en vaak gebruikt
in de voor de bevolking minder gun-
stige betekenis).

8 De partij is er voor dat de Neder-
landse taal als voertaal wordt en
blijft gebezigd, met daarnaast de ver-
plichte kennis van de Engelse taal.
Dit laatste in verband met Papua-New
Guinea).

1-0. Snelle ontwikkeling van de autoch-
tone jeugd. Zij immers hebben de
toekomst.

11. Bevorderen en stimuleren van het
particulier initiatief op allerlei ge-
bied.

12. Aantrekking van Nederlandse en
buitenlandse maatschappijen, mits
niet uit communistisch en of com-
munistisch georiënteerde landen.

Vervolg van pag. 1 2e kolom.

leidde naar wederkerig begrip niet al-
leen tussen de volken van de Verenigde
Staten en de Sovjet Unie doch onder
alle volken der wereld.
—■ De enige reactie van communistisch
China kwam tot dusverre in de vorm
van een commentaar van radio Peking
waarin gezegd werd dat beide kandi-
daten voor het presidentschap, Nixon
en Kennedy, het gepraat over een ver-
hoogde bewapeningswedloop en oorlogs-
voorbereiding hebben geïntensiveerd.— De Indiase premier Nehroe zei in
New Delhi, dat hij hoopte dat de re-
gering van Kennedy zich zou kenmer-
ken door een meer liberale politiek ten
opzichte van Azië.
— In Japan zagen beide Japanse par-
tijen de verkiezing van Kennedy als
een goed teken.
— In het Vaticaan noemde een hoge
kerkelijke autoriteit de verkiezing van
een Rooms Katholiek tot president, van
de Verenigde Staten een voorbeeld van
grote verdraagzaamheid.— De Westduitse bondskanselier dr.
Adenauer gaf als commentaar dat de po
litieke principes van Kennedy de ga-
rantie gaven dat hij de zaak van de
vrede in vrijheid met kracht zou voor-
staan.— De Australische premier Menzies te-
legrafeerde de nieuwe president, dat hij
overtuigd kon zijn van de Australische
samenwerking en goede wil bij de im-
mense internationale verantwoordelijk-
heid die hem te wachten staat.

Commijnique van G.W.N.G.
In een vergadering van 40 bestui

van ie Christelijke Vakorganisatie
CWNG/Persekding is de houding be-
paald t.a.v. de politieke partijvorming
in Nederlands Nieuw Guinea.
Naar werd medegedeeld door de voor-
zitter en ter vergadering bevestgd dooi-
de heren Wajoi en Jouwe, is CWNG niet
betrokken bij de oprichting vrn Parna,
aoals wel eens wordt gesuggereerd. Wel
zijn verschillende der Papoea-bestuur-
ders van CWNG/Persekding teven'; be-
stuursleden van verschillende politieke
partijen. CWNG is niet van plan
d/daten te stellen voor de Nieuw Gui-
nea Raad, de organisatie heeft er
zelfsprekend wel belang bij, dat men-
sen in de Nieuw Guinea Raad gekozen
worden, waarin de leden van de CWNG/
Persekding vertrouwen kunnen hebben.

De bestuurders waren vrij algemeen
van mening, dat CWNG/Persekding
geen bindingen met bepaalde partijen
moet aangaan, zeker niet in dit stadium.

Over het ANP-bericht, dat CWNG
betrokken zou zijn bij de Parna-brief
over een driehoeksconferentie, zei de
voorzitter, dat dit een bepaald enjuiste
voorstelling van zaken is, die lijkt ge-
lanceerd om de vakorganisatie te bla-
meren.

De vergadering kon zich algemeen
verenigen met de van Papoea-zijde naar
voren gebrachte mening dat bestuur-
ders van de Christelijke Vakorganisatie
indien hun om hulp of advies wordt ge-
vraagd van de zijde van politieke par-
tijen wier doel en streven is gebaseerd
op een overeenkomstige grondslag als
op welke CWNG/Persekding zich ba-
seert, zij als Christenen niet afzijdig
wiogen blijven staan bij de politieke
meningsvorming.

V.H.O. KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 12 november aanvang 15.40 u.
Jeugdwedstrijd Ajax A — RKS I
aanvang 16.30 uur HVC — HBS
Zondag 13 november aanvang 15.40 v.
Jeugdwedstrijd LSB Hamadi — HVC
aanvang 16.30 Erewedstrijd tussen VHO
Kampioen WIK — rest VHO.

Te koop: eetkamer- slaapkamer-ameubl;
wand-bergmeubel; wasmachine. v.d.
Weele tel. 328. 2823

Op bestelling: Taarten, Salades Ma-
kanan ketjil (Hartige hapjes)
"De VAKMAN" Bergweg. 2819

Vervolg van pag. 1, 3e kolom. ' ==____=£

ATTESTYS£ ï AYTKHtIfI 1
De echts lekkere k;Tja;> ajam is nóg akijti hetzelfde oude merk.

De 3 leghorns mei. het blauwe etiket.
Alleen dit etiket w&arbxyrjrt on« kwaiiteit.
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filmprogramma

JACHTCLUB vertoont heden de film:
"RAINTREE COUNTRY"

met Montgomery Clift - Elisabeth Tailor- Eva Marie Saint.
Toegangsprijzen zijn f 2^o p. persoon.

REK THEATER
vertoont heden voor één dag een
JAPANSE FILM. Met Maleise tekst.
Heden deze "Japanse film" in REK.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 10/11 voor slechts één
avond "THE MAN WHIT THE
GOLDEN ARM" met Frank Sinatra,
Eleanor Parker en Kim Novak.
Een film met nieuwe dramatische hoog-
tepunten.
Haven morgen 12/11 en overmorgen
13/11: "DRUMS ACROSS THE RIVER"
met Audie Murphy.
Holl. Binnen heden 11/11: "ABU HAS-
SAN PENCHURI" met P. Ramlee.

GEBOREN:
CYNTHIA JOAN

H. Walsarie Wolff,
J. Walsarie Wolff - Kempff.
Base-G, 10 november 1960.

2822

HERCULES-leden/donateurs: St. NICO-
LAAS voor de kinderen 4 dcc. a.s. Na-
dere inlichtingen en opgave van deel-
name 12/11 t/m. 24/11-'6O bij Clubhuis-
beheerder. 2826

WEEKEINDDIENST 12 — 13 November
Binnen Dr. H. Harms tel. 94
WEEKDIENST 12 — 19 November
Haven Dr. R. Kummer tel. 465.

Huisbezoeken moeten voor 10 uur 's
morgens worden aangevraagd.
Huisbezoeken in Sentani en omgeving
via tel. Sent. 29.
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