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Djakarta fantaseert
nieuwe landingen

Berichten van radio Djakarta
als zouden bij Kokonao aan de
zuidkust van Nieuw Guinea nieu-
we parachutistenlandingen zijn
uitgevoerd en als zouden bij Me-
rauke dertien Nederlandse solda-
ten zijn gesneuveld zijn door het
ministerie van defensie in Den
Haag pertinent tegengesproken.

OE THANT:
BEGIN DEZE WEEK ONTMOETING

INDONESISCHE-NEDERLANDSE
DELEGATIES

UNO-secretaris generaal Oe
Thant zei zaterdag in Londen voor
zijn vertrek naar Geneve dat Ne-
derland en Indonesië volgens de
laatste berichten begin van deze
week hun delegaties naar de Ver-
enigde Staten zullen zenden om
de besprekingen inzake Nieuw
Guinea te hervatten.
Hij voegde er aan toe dat in New
Vork onder zijn auspiciën verdere
besprekingen kunnen worden ge-
houden over details wanneer Ne-
derland en Indonesië overeenstem
ming bereiken over de formule.

Bij informatie in Den Haag vernam
Radio Nederland dat deze uitlatingen
van de secretaris-generaal waarschijn-
lijk alleen slaan op de komst van een
Indonesische delegatie omdat de Ne-
derlandse afvaardiging al in New Vork
is. Ook is het mogelijk dat Oe Thant
alleen heeft gedoeld op de aankondiging

van president Soekarno dat hij een af-
gevaardigde naar Amerika zal sturen
om contact op te nemen met de Ne-
derlandse ambassadeur daar.

NIEUW MANDAAT

Secretaris-generaal Oe Thant zal
waarschijnlijk in de komende week
verslag uitbrengen over de situatie in
Kongo. Hij voorziet daarbij dat de raad
hem dan mogelijk een nieuw mandaat
za lgeven of althans een duidelijker
standpunt vormt in de Kongolese kwes-*
tic.

KAKA: "Wat vind jij van dat Base-G
schandaal?"

LOERIE: „Het is de naakte waarheid"

Schandaal te Base’G

Jammer. De eerste schandaal-
tjes van de militairen zijn er.
Alle bezoekers van Bas,e-G \van
gisteren weten het en waren erbij.
Een paar Marine-jongens zijn met
een paar Papoea-meisjes hun
boekje te buiten gegaan.

Laten we duidelijk ons stand-
punt uiteen zetten. Wij willen op
geen enkele slak zout leggen. Wij
zijn er volkomen van overtuigd
dat de militairen in Nieuw Guinea
veel moeten missen. Voor veel
dingen kunnen we onze ogen dicht
doen, maar dat hoeft vaak niet
eens. Echter, als er 's middags ge-
zinnen met kinderen en elk ander
heerlijk genieten van het strand
en de zee, dan wordt er ook van
die Marine-jongens, die geen fat-
soen hebben, verwacht dat ze zich
aan de normale fatsoensnormen
houden. Anders zou de M.P., voor

de burgers zoals vroeger weer van
harte welkom zijn om ons op nor-
male wijze een middagje van het
strand te kunnen laten genieten.

Grensschending:
Chinezen 40 Km binnen

Indisch gebied

Peking heeft in een nota aan New
Delhi geprotesteerd tegen wat het
noemde een agressieve grensoverschrij-
ding in Ladakh-Kashmir. Twintig In-
diasche soldaten zouden daar zes kilo-
meter diep op Chinees grondgebied zijn
doorgedrongen en provocatie acties heb
ben ondernomen tegen een Chinese Da-
trouille.
De autoriteiten in New Delhi wijzen
het protest af en noemen het een be-
wijs van Chinese grensschending. Het
betrokken gebied, aldus New Delh: is
tot nu toe vrij geweest van Chinezen.
Het zijn de Chinezen zelf die veertig
kilometer zijn opgerukt en die zich aan
binnendringen hebben schuldig ge-
maakt.



STICHTING VAKOPLEIDING ZAG
EXPERIMENTELE CURSUS MET SUCCES

BEKROOND
Vrijdagmiddag om 6 uur kwa-

men in de kantineruimte van het
internaat van de Stichting Vak-
opleiding Nederlands Nieuw Gui-
nea een twintigtal genodigden bij-
een om de diploma uitreiking bij
te wonen aan de leerlingen van
de vakopleiding, die zojuist de cur-
sus in bouwkunde en werktuig-
kunde (autotechniek) hadden be-
ëindigd.

In zijn openingswoord legde de heer
Tarenskeen, voorzitter van de Stichting
Vakopleiding aan de genodigden aan
de hand van de voorgeschiedenis de
aard en de opzet van de opleiding uit-
een. Nadat de leerlingen van de LTS-
of VVS internaten in de praktijk kwa-
men bleek, dat de overgang van de be-
schermende omgeving van het inter-
naar naar de maatschappij een te gro-
te overgang was, aldus de heer Tarens-
keen. Teneinde deze overgang een wat
geleidelijker karakter te geven besloot
men de jongelui, die op het punt ston-
den het internaat te verlaten en een
plaats in de maatschappij te zoeken, op
te vangen.
Men heeft dit eerst geprobeerd met
avondcursussen, die de cursist geheel
vrijlieten. Het was 'echter na de start
in 1956 van de 3-jarige cursus al spoe-
dig duidelijk, dat een cursus, die de
cursist geen enkel verplichting opleg-
de, niet aan de hierboven gestelde ei-
sen voldeed.

Na veel overleg en rijp beraad begon
de Stichting Vakopleiding in 1960 een
cursus, die een aanzienlijk minder aan-
tal leerlingen opnam dan de cursus
1956 — 1959: een twintigtal cursisten
wonen internaatsgewijs bij elkaar wat
betreft het slapen, eten en verrichten
van corvee-diensten. Drie avonden in
de week worden er cursussen gegeven
in bouwkunde en wterktuigkunde (au-
totechniek) en twee avonden is er ver-
plicht studeren. Overdag wordt er nor-
maal bij een werkgever gewerkt.

NAUW CONTACT
Het bijzondere van deze cursus is

echter, dat er niet alleen tussen leraar
en leerling een nauw contact bestaat
maar ook tussen leerling en werkgever
en leraar en werkgever. Deze laatste
stelt dan over hun leerling-werknemer
een werkrapport op, dat zeer belangrijk
is voor de totaal beoordeling van de
leerling.
Na deze uiteenzetting over de hoeda-
nigheden van de cursus wees de heer
Tarenskeen erop, dat in tegenstelling
met de cursus 1956 — 1959 er met de
nieuwe methode zeer bevredigende re-
sultaten waren bereikt en dat daarom
dit experiment op onderwijsgebied ge-
slaagd genoemd kon worden. De heer
Tarenskeen toonde dit aan det de uit-
slagen van het eind-examen: Van de
13 deelnemers aan de cursus bouwkun-
de slaagden: Jacob Nerotoun, Clemens
Upaja, Dominguo Boari, Simon Maker,
Wilhelmus Tesia, Albert Srojer, kreeg
Enos Mamber een herexamen over een
vak voor eind juli en moeten Albert
Saflembolo, Alex Samber, Zadrach Fe-
neteruma en Jusuf Mambraku volgend

jaar nogmaals examen doen. Twee cur-
sisten van de afdeling bouwkunde wer-
den definitief afgewezen. In de afde-
ling werktuigkunde (autotechniek)
slaagden La Kotta, Anton Abidondifu,
WilDern Manobi, Piet Hein Broos en
Lahasifu Lamember. Een herexamen
af te lieggen rond Kerstmlis kregen
Zeth Marjen en Martin Jeuwen. Defi-
nitief afgewezen werd een leerling van
deze afdeling. Afgezien van de examen-
uitslag, wat de cijfers voor de diverse
vakken betrof, vond de heer Tarens-
keen het verheugend, dat zowel de ge-
slaagden als de gezakte leerlingen al-
len goede werkrapporten van hun werk
gevers kregen.

NIEUW GUINEA RAADSLEDEN
Na de uitreiking van de diploma's

door de heer Tarenskeen en de secre-
taris van die Stichting Vakopleiding de
heer H.J. Moes, sprak ds. Kamma na-
mens verscheidene Nieuw Guinea
Raadsleden, die de uitreiking bijwoon-
den, de cursisten toe. Ds. Kamma wees
de cursisten op het voordeel van hun
werk, dat zij hetgeen zij leerden zelf
op zichtbare wijze in de praktijk kon-
den brengen, dit in tegenstelling, aldus
ds. Kamma, met velen die leren en
waarvan je nooit iets ziet. Het toe-
spraakje van ds. Kamma werd gevolgd
door de woorden van de heer Van
Baak, die namens de leraren van de
Stichting Vakopleiding de prettige sa-
menwerking tussen alle betrokkenen
memoreerden en in navolging van de
heer Tarenskeen het succes van de
cursus benadrukte. Na de heer Van
Baak sprak het hoofd van Culturele
Zaken, de heer Itterson. Dfeze wees o.m.
op het voorbeeld, dat men kon nemen
aan de leerlingen van de cursus. On-
danks alle politiieke beroeringen, die
zonder twijfel ook hen aangingen had-
den zij gedaan wat er van hen ver-
wacht werd en de cursus door "stug
door te zetten" tot een succes gemaakt.
Na de toespraak van de heer Itterson
dankte de heer Tarenskeen de aanwe-
zigen voor hun komst, waarmee de di-
zloma uitreiking, waarvan ieen enigs-
zins plechtig karakter niet te ontken-
nen viel, was geëindigd.

Nieuw Guinea in
de pers

Het dagblad "Het Vrije Volk" be-
spreekt in een hoofdartikel het optre-
den van de Douanedienst in Nieuw Gui
nea. Het blad zegt dat het niet graag
kritiek op de ambtenarij levert, maar
er zijn gevallen waarbij de gewone
burgers zich afvragen of hier nu men-
sen met voorschriften werken of voor-
schriften met mensen. Het "Vrije Volk
schrijft dan: „Het optreden van de
Douanedienst op Nieuw Guinea is zon
geval. Deze dienst blijkt volkomen ei-
genmachtig beperkingen te hebben in-
gveoerd op de regeling voor geschenk-
zendingen naar Nieuw Guinea. Noch
de Staatssecretaris voor Nieuw Guinea
noch de Gouverneur is er van op de
hoogte dat de soldaten op pakjes van
thuis met sigaretten en dergelijke in-

voerrechten moesten betalen. Ach, er
zullen wel voorschriften bestaan die
de beperkingen mogelijk maken, maar
elk begrip voor de omstandigheden van
de geadresseerden, militairen, die in
buitengewoon moeilijke omstandighe-
den dienst moeten doen, moet toch
wel hebben ontbroken bij de ambte-
naren, die het in hun hoofd haalden
de voorschriften zo scherp mogelijk in
plaats van zo ruim mogelijk uit te
leggen".

Het Dagblad "Trouw" wijst op het
werk dat onder andere het Protestant-
en het Katholiek Thuisfront jaren lang
voor de Nederlandse militairen in
Nieuw Guinea hebben gedaan. De in-
druk bestaat, aldus Trouw, dat er eerst
nu iets goeds voor de jongens in Nieuw
Guinea gebeurt, maar dit werk gebeurt
al jaren! Het blad zegt dat er twee
manieren zijn om te geven: men kan
iets doen zoals het Protestant- en het
Katholiek Thuisfront dat jaar in jaar
uit hebben gedaan, men kan ook re-
ven uit motieven die niets te maken
hebben met bewogenheid met onze jon-
gens, maar met politiek. De groep, die
reeds jarenlang de door de hierboven
genoemde instanties opgehouden col-
lectebus voorbij liep, doch na de door
Soekarno neergelaten parachutisten
grimmig de pen greep om een girobil-
jet in te vullen is momenteel niet bezig
iets voor onze jongens in Nieuw Gui-
nea te doen, maar voor zichzelf!

Verantwoording bijdragen
aan Comité welzijnszorg

Burgerij
In ons nummer van donderdag 28

juni 1.1. brachten wij een bericht over
de oragnisatie van het "Comité Wel-
zijnszorg Burtgerij" te Hollandia ter
coördinatie van diensten en werkzaam-
heden gericht op de recreatie van de
Nederlandse strijdkrachten in dit ge-
bied. Hier kan nog aan worden toege-
voegd dat de voorzitster van dit Co-
mité sindsdien vanwege de "Stichting
Nationaal Thuisfront Nieuw Guinea" is
aan gezocht om als contactpersoon te
Hollandia op te treden.
De activiteiten hier ter stede zijn in-
middels uitstekend op gang gekomen,
de gaven — boeken, tijdschriften, spel-
len, geld e.a. — die in steeds toenemen-
de mate binnenstromen en de gedachten
welke daarbij tot uiting komen, zijn
een treffend bewijs van de waardering
en de hartelijkheid welke Hollandia's
burgerij koestert voor "onze jongens",
die in Nederlands Nieuw Guinea zon
belangrijke taak hebben te vervullen.
De "Nieuw Guinea Koerier" wil gaarne
op zijn manier ook blijk geven voor
deze waardering door elke zaterdag
plaatsruimte af te staan voor een ver-
antwoording van de binnengekomen
gelden en andere gaven.
Zoals -werd gepubliceerd kunnen boe-
ken worden ingeleverd bij mevrouw
Stephan, hoek Julianaweg-Weylandweg,
telf. Hla. 458.
Spellen kunnen worden ftoegezonden
aan mevrouw Geval, telf. Hla. 44.
Financiële bijdragen worden ingewacht
bij de heer C. Mulder, p.a. Shell Nieuw
Guinea NV., Dok 8, telf. Hla. 263, P.O.
Box 48. Deze bijdragen kunnen ook
worden gestort bij de Nederlandse Han-
delmaatschappij op de rekening "Wel-
zijnszorg" tenname van de heer Mul*-
der.

(Vervolg ep pag. 4>



MARE LANGS DE MARO
Merauke heeft weer een nieuwe

primeur .... Het is de eerste
stad aan de zuidkust die na een
luchtlanding niet onmiddellijk tot
evacuatie van vrouwen en kinde-
ren overgegaan is. Op zichzelf is
het een zeer verheugend feit, dat
de eerste stoot opgevangen en ver
werkt is op een wijze die de ver "
wachtingen overtrof.
Aan de andere kant willen wij ons
niet ontveinzen dat velerlei facto-
ren bijgedragen hebben om aan
het toch altijd enigszins demorali-
serende verschijnsel van de zgn.
beperkte evacuatie te ontkomen.
In de eerste plaats was het aantal
precedenten op het gebied van ac-
ties middels para-troepen inmid-
dels vrij groot, waardoor het angst
aanjagende karakter van zulk een
overval gedeeltelijk aan intensi-
teit ingeboet heeft.
In de tweede plaats hebben in het
afgelopen half jaar ettelijke man-
nen hun gezin reeds vooruit ge-
zonden naar Nederland, terwijl
bovendien verscheidene ambtena-
ren van verlof terug kwamen met
achterlating van vrouw en kinde-
ren. Dit houdt in, dat de thans aan
wezige vrouwen en kjmderen —
hun aantal wordt geschat op ruim
400 — in zekere zin een selectie
vormen.

Tenslotte bestaat er thans zowel bij
overheid als burger kennelijk een ze-
kere aarzeling om te vroeg tot evacua-
tie over te gaan.
Men kent de voorbeelden van perso-
nen uit Fak-Fak, Teminaboean en an-
dene plaatsen, die inderhaast vertrok-
ken. Sommigen meenden, dat hun ver-
blijf elders in Nieuw Guinea slechts
van korte duur zou zijn; anderen ver-
trokken naar Nederland, in de waan
(of in de hoop?) dat hun echtgenoot wel
dra zou volgen. Beide groepen geloof-
den dat de scheiding niet al te lang zou
duren en werden in deze verwachting
teleurgesteld. Daar komt voor de bur-
ger de factor van het financiële risico
bij. Waar eerst later bleek, dat de eva-
cuatie "vrijwillig" was — ook wanneer
de overheid wel degelijk verkapte
dwang had uitgeoefend, o.m. door te
stellen, dat dit de laatste gelegenheid
was die zij kon garanderen — ontston-
den vaak financiële consequenties die
seerd had.
men tevoren niet voorzien of gereali-
Hoe het zij, het nieuws van de lucht-
landingen is thans twee weken oud en
de bevolkingscijfers te Merauke heb-
ben geen wijziging ondergaan.
Hoewel de stad een toonbeeld van rust
blijft en men niets bemerkt van acties
of tegenacties, ondervindt men hier en
daar toch wel enige invloed van het
krijgsbedrijf. Zo is de verkfoop van
hertenvlees waar Merauke altijd ver-
maard om is geweest, plotseling sterk
achteruitgelopen en zelfs geminimali-
seerd. Dit is te wijten aan het feit, dat
alle jachtgeweren ingenomen werden,

terwijl bovendien jagers zich niet meer
zover buiten de stad wagen.
Gelukkig blijken de toko's nog veel in-
geblikt vlees in voorraad te hebben.
Daarnaast vinden vis- en garnalen-
vangst normaal doorgang.
Tot ieders verbazing is het KPM-schip
m.s. "Kasimbar", terugkomende van
Port Moresby, weer zo snel doorgeva-
ren (vermoedelijk ten einde op haar
schema in te lopen), dat verschillende
artikelen niet gelost werden. Rookarti-
kelen werden bijvoorbeeld deze maal
in het geheel niet aangeleverd. Ver-
twijfeld vraagt de burgerij zich af of
soms gemeend werd, dat Merauke wel
genoeg had aan de op de .parachutisten
buitgemaakte "Kanza"'s„ die als ge-
volg van hun merkwaardige wijze van
invoer weliswaar niet aan douanerech-
ten onderworpen zijn, maar zeker niet
bij iedereen in de smaak vallen.
Tenslotte: de Sociëteit "Maro" startte
haar zeer bezette Programma voor de
maand juli met als motto van de
maand: "Alle zegen komt van boven".

Wat de "eïgenlüj'i.e krijgsverrichtin-
gen; betreft: zoals reeds eerder werd
betoogd is het bepaaldelijk moeilijk
om daar een helder en duidelijk beeld
van te bekomen. Voor een bevestiging
van de verschillende geruchten die in
de kota circuleren! zou men naar het
schijnt beter in Hollandia kunnen zit-
ten dan in Merauke zelf.
Wel blijkt dat deze grotep van para's
niet van hetzelfde heilige vuur en fa-
natisme bezield is als enkele groepen
die in meer westelijke streken neerge-
laten werden.

Verschillende malen werden infiltran
ten gesignaleerd die zich individueel
of in kleine groepjes in de richting van
Merauke begaven met het voornemen
om zich over te geven. Bij het naderen
van de stad bekruipt hen somstijds de
angst dat hun bedoelingen verkeerd
begrepen zullen worden. Deze plotselin
ge schroom plaatst hen in een moeilijk
dilemma. Het weggooien van hun wa-
pentuig zou kunnen betekenen: gesig-
naleerd en afgemaakt te worden door
de bevolking voordat zij K.L. of poli-
tie bereiken. Het behoud van hun uit-
rusting houdt echter de mogelijkheid
van misverstanden met de strijdkrach-
ten in.
Zo ontstond bij het dorpje Nassim, op
ongeveer 10 km. afstands van Merauke
gelegen, een zeer kort vuurgevecht tus-
sen drie para's en een marinierspa-
trouille, dat misschien vermeden had
kunnen worden, indien eerstgenoemden
beter onderlegd waren geweest in de
bij militairen gebruikelijke wijze van
overgeven. Twee para's sneuvelden, de
derde zocht met achterlating van zijn
wapen een goed heenkomen.
Ook vond bij de kampong Baad, de
plaats waar de para's neergelaten wa-
ren een treffen plaats, waarbijl een
para gedood werd en zeer veel voorra-
den werden buitgemaakt. De kampong
Baad zelf is naar het schijnt door de
bevolking ontruimd, zulks als gevolg
van angst voor represailles. Men zal
zich herinneren, dat in deze streek een
kamponghoofd een para om het leven
bracht.
Het terrein om Merauke blijkt aan-
zienlijk veel moeilijker begaanbaar dan
voor deze tijd van het jaar gebruike-
lijk is. De late regens hebben het ge-
bied in een toestand van grote dras-

sigheid, zo niet moeras doen verkeren.
Naar van hertenjagers vernomen werd
kan men zich in de maand juli in da
regel vrijelijk in deze streken — die
dan meer weg hebben van savannen
— bewegen.
Een andere daarmede samenhangende,
onaangename bijkomstigbteid voor de
parachutisten is het geweldig grote aan
tal muskieten, dat zich zolang de gron-
den nog maar enigszins vochtig zijn,
in deze contreien ophoudt. Daartegen-
over staat, dat men in dit gebied het
enige tijd zonder voorraden kan stel-
len. Klappers groeien tot voorbij Apar,
herten zijn hier volop en verscheidene
langgeleden verlaten en enigszins ver-
wilderde volkstuinen (zgn. dusuns)
scheppen mogelijkheid tot enige varia-
tie in het menu.
Wanneer de droge moesson 'eenmaal vol
op ingetreden is, behoeft het leven al-
daar niet per se onaangenaam te zijn
zolang men zich met succes weet schuil
te houden en tevens met rust gelaten
wordt door bevolking en strijdkrachten

Van dat laatste zijn wij echter
niet zo overtuigd!

Directeur Financien
nam afscheid van

Nieuw Guinea
„Het is een feit. dat de papoea-

nisering bij ons aanzienlijk lang-
zamer gaat dan bij de andere
diensten, terwijl het aantrekken
van voldoende krachten steeds
moeilijker wordt".
In deze paar zinnen ligt een van
de grootste lasten, die, nu hij voor
goed Nieuw Guinea verlaat, van
de schouders van het Hoofd van
de Dienst van Financien mr. G.W.
Baron van der Feltz afgenomen is.

Baron Van der Feltz is vrijdag j.l.
met zijn vrouw en twee kinderen, de
andere twee waren al in Holland, van
Sentani vertrokken om vanuit Manilla
een reis van drie maanden door Ca-
nada, de Verenigde Staten en Mexico
te gaan maken. Pas als dit erop zit
zal het op huis aan gaan.
In januari 1959 kwam Baron Van der
Feltz in Hollandia aan om, "uitgeleend
door Den Haag" hier de functie van
Hoofd Financien op zich te nemen. Op
die tijd had Baron Van der Feltz a)
vele jaren in 's lands dienst doorge-
bracht. Nadat hij in 1937 zijn studie in
de Rechten te Uitrecht beëindigde,
werkte hij de eerstkomende jaren op
diverse gemeenteadministraties. Na de
oorlog kwam Baron Van der Feltz, na
dat hij eerst nog enige tijd waarne-
mend burgemeester was geweest, bij
het ministerie van financiën te Den
Haag. Hier brakt onder leiding van
minister Lieftinck een tijd van hard
werken aan, waar de heer Van der
Feltz nog steeds de prettigste herinne-
ringen aan bewaard. Van 1949 tot 1951
kon men hem te Djakarta aantreffen
en van 1951 tot 1959 was hij Hoofd van
de Inspectie van Rijksfinanciën.

PRETTIGER VERHOUDINGEN
Ondanks de moeilijke leiding van

een van de grootste diensten van hiel
Gouvernement kijkt Baron Van der

(Vervolg np pag. 4)



Onze eerste verantwoording luidt als
volgt:

Toko "Selecta" f. 500,—
Mevr. P. 25,—
H.H. _ io_
N.N. 5

_
De firma Bodemans heeft een werk-
plaats plus materiaal ter beschikking
gesteld voor de vervaardiging van boe-
kenkistjes. In totaal zijn reeds meer dan
500 boeken ontvangen.

Feltz, naar hij ons meedeelde, toch mei
plezier terug op de tijd, die hij in
Hollandia doorbracht: „De organisatie
van de dienst is hier "koloniaal" in die
zin, dat men met bedrijfsreorganisaties
vaak achterop is bij het moederland.
Maar dit heeft het voordeel dat er hier
meer ruimte is voor persoonlijke ver-
houdingen dan in Den Haag".

Het moet voor iemand als Baron Van
der Feltz, in verband met "zijn" pro-
blemen, waarmee we dit artikel be-gonnen, niet gemakkelijk zijn geweest
dit alles, zender dat hij er iets aar:
kon veranderen, omdat hij de omst-n--digheden ook niet in zijn hand had.achter te laten. Dat Baron Van derFeltz desondanks van een onbezorgde
vacantie kan gaan genteten komt om-dat in de 3,5 jaar, dat hij hier gewerktheeft zich met zijn hele persoonlijk-
heid voor de Dienst van Hnaniienheeft ingezet.

ANTWOORD

Vooraanstaande bestuursambte-
naren in Australië hebben de aan
bevelingen van een UNO-commis-
sie ten aanzien van het beheer-
schapsgebied Papua en New Gui-
nea onwerkelijk en onuitvoerbaar
genoemd.

De UNO-commissie die kort geleder,
een bezoek aan dit zuidoostelijk deel
van het eiland heeft gebracht dringt
in een rapport aan op een versnelde
ontwikkefng op economisch, politiek
en onderwijsgebied.
Deze versnelde ontwikkeling zou onder
meer moeten leiden tot de instelling
van een gekozen parlement in de loop
van het volgend jaar. Ook moet wor-
den gestreefd naar een aantal van hon-
derd universitair afgestudeerden per
jaar om een administratief kader uit
de bevolking zelf op te bouwen.

De bestuursambtenaren zeggen in
hun kritiek op het rapport dat voor
de verwezenlijking van de in het rap-
port genoemde plannen zeker een pe-
riode van twintig jaar nodig is.

Alitalia DC=8 storte
bijBombay neer

Berichten uit de Indiasche stad Bom
bay wijzen er op dat redding-ploegen
het wrak van de zaterdag verongeluk-
te DC-8 hebben bereikt. Inmiddels kon
den de stoffelijke resten van 46 van
de in totaal 94 inzittenden worden ge-
bor-tfstn. Aangenomen wordt dat nie-
mand de ramp heeft overleefd.

Het reddingswerk wordt aanzienliik
bemoeilijkt door zware tropische regen
buien, terwijl het gebied, waarin de
aan de Italiaanse luchtvaartmaatschap
pij Alitalia toebehorende DC-8 is neer-
gestort, tot de meest ontoegankelijke
van India moet worden gerekend.
Op de passagierslijst van de DC-8 be-
vonden zich de namen van 18 Austra-
liërs, 15 Italianen, 12 Britten, 3 leren,
3 Indiërs, 2 Fransen, 1 Griek en 1 Ja-
panner. De nationaliteit van de overige
passagiers kon nog niet worden vast-
gesteld.

(Vervolg van pag. 3)
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Bij de Residentie Waterstaatsdienst te Hollandia kan direct ge-
plaats worden:

TE KOOP:
Centrifuge f. 80.- . salontafel met bij-
zettafel f. 40,—. Pastoe eetkamer, uit-
schuiftafel, 6 stoelen, ladenkastje, berg
meubel met boekenrek f. 300,—, kapstok
f. s—, schrijftafel f. 40,—, 2 gele co-
cosmatten a. f. 10,—
KUIKEN, Hemelpoort 7264, telf. 248

no. 7980.

Te koop: 1 Vespa scooter 125 cc, 1,5
jaar oud i.z.g.c, 1 legkast, 1 rottanzitje,
boekenrek ,radio (Philips), strijkplank,
keukengerei, 2 eetkamerstoeïen. Vee-
zicht 945.

no. 7977

Te koop: ethnografica (speren, schilden,
bijlen, snelkokers etc), J. v. Lottum
v.d. Crablaan 803, telf. Hla. 303.

no. 7975

Te koop: Fiat 1100, bouwj. 1959. p.n.o.t.
k. Te bezichtigen tussen 16.00 — 18.30
uur. Dok 9 huis nr. 4262 t.o.d. IMBA
bij de fam. Surm.

no. 7976

(Vervolg van pa_. 2)

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden en morgen
"DE WRAAK VAN HET MONSTER"

(The revenge of the creature)
met John Agar, Lori Nelson en John
Bromfield.
Een super griezelfilm met ongekende
opnamen, hevige spanningen en ang-
stige avonturen. 14 jaar.
Sentani heden: "MIDNIGHT LACE"
met Dons Day. 18 jaar.
Sentani morgen: "THE KING AND
FOUR .QUEENS" met Clark Gable.

Alle leeftijden
Zeepaardje morgen: VROUWENGEVAN
GENIS" met Daniele Delorme. 18 jaan

REK THEATER
heden 9-9 en morgenavond 10-7 de
machtige Duitse spionage film

"SPION FÜR DEUTSCHLAND"
met Martin Held, Nadia Tiller en
Walter Giller. 14 jaar

Voorhal Uw I
DRUKWERK

boekhandel & Mandelsdrukkerii
vm. GEBR.TEMLAAK

Oranjelaan 13 - Hollandia
Telf, Hla. 171
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