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Mr. Bot in Amerika
Nederl. N. Guinea verdient militaire garantie
Millioenen dollars voor niets

De staatssecrelaris voor Nederland8

Nituw-Ciuine", mr Bo l heeft in New
Vork gezegd nal de Nederlandse rege-
ling bwi id is zich uit Nieuw-Guinea le-
rug U- trekken op het tijdstip dat de Ver.
Natiea zouden besluiten het beheerschap
van Australië over Oostelijk Nieuw-
Guinea te beëindigen Mr- Bot, die sprak
op een perslunch die door de Nederland-
se Voorlichtingsdienst in New Vork was
georganiseerd, zei dat het Australische
deel vt.» i Nieuw-Guinea onder bescher-
mende verdragen val', zoals de Zuidoost
A.'iai-i.s-t ie Verdrag-^organi;jatitv terwijl
het Nederlands deel bloot staat aan en<
avontuur van welke kant ook.
Mr. Eot meent dan ook dat Nederland in

plaats van blaam meer morele en poli-
tieke steun verdient en zonodig wellicht
ook militaire garan». es Van sommige an-
dere landen.
Hij voegde eraan toe da 4 de Papoea's in
het geheel niet op Indonesiërs zijn ge-
steld- Mr Bot Zei dat Indonesië alleen
uit prestige overwegingen aanspraak
maakt op West Nieuw-Guine3-
Tenslotte verklaarde hij dat de Neder-
landse regering miljoenen dollars voor
Nederlands Nieuw-Guinea uitgeeft zon-
der iets voor terug te krijgen.

Nederland doe' cal omdat het zich mo-
reel verantwoordelijk acht voor dat ge-
bied, aldus de staatssecretaris-

Meer Fransen arriveren uit hetBinnenland
VERMOEID MAAR MONTER

In aansluiting op ons bericht van gis-
ter wordt nader het volgende gemeld:
Gistermorgen arriveerde per watervlieg-
tuig het tweede groepje leden van de
expeditie Gaisseau bij het Sentani meer
te Hojlliandia- Ook Zjij werden o.m. ver-
welkomd door de directeur van Binnen-
landse Zaken, de heer Boendermaker.
Het waren de bestuursambtenaar J-
Sneep, de Fransman Gerard Delloye en
twee Papoea-dragers-
De heer Sneep, die wegens verschijnse-
len van geelzucht in het ziekenhui3 te
Hollandia opgenomen zal worden, toon-
de zich ondanks zn ziekte erg opgewekt.
Hij vond het jammer dat hij het laatste
traject van de tocht niet meer itoee kon
lopen. Ovei' zijn ervaringen tijdens deze
tocht vertelde de heer Sneep om- dat
het zwaarste gedeelte was geweest het
overtrekken van de .Centrale bergkelen
over hoogten van 3500 meter, waarvoor
de expeditie ajiet voldoende was uitge-
rust, Aan de bovenloop van de Steen-
boom- en de Marijke rivier heeft de ex
peditie prettige contacten gehad met de
bevolking, die nooit in aanraking was
geweest met blanken.
Ook de heer Sneep prees de vliegers van
de Kroonduif die door middel van drop-
pitigs onder vaak zeer moeilijke omstan-
digheden de expeditie heeft bevoorraad-
Over de verdere plannen van Pierre
Gaisseau met de rest van de expeditie
vertelde de heer Sneep dat Gaisseau
waarschijnlijk de Marijke en de Sobger
rivier zal oversteken en vervolgens via

een pad zal doortrekken naar de plaats
Senggi in het district Waris. Vanaf dit
punt zullen de dragers te voet naar Hoi-
landia trekken, terwijl de politie-ledea
van de expeditie per vliegtuig zullen
worden afgevoerd- Met dit alles zal nog
ongeveer 14 dagen zijn gemoeid-

Gaisseau zal tenslotte naar Oebroeb
terugkeren om een slot voor zijn film
te vinden, aldus de heer Sneep.

Dreigende kabinets-
crisis in Italië

In Italië dreigt een kabinetscrisis.
Eén van de medewerkers van de minis-
ter-president Segni zei vandaag dat de
premier waarschijnlijk vandaag het ont-
slag van zijn kabinet zal indienen-
Dit staat in verband jjpet de kleine maar
invloedrijke liberale partij om de rege-
ring niet langer te steunen-
Politieke waarnemers vrezen da - indien
president Gronchi het ontslag van het
kabinet Segni aanvaart, een langdurige
crisis voor de deur st-at.
Engelse handelsmissie

naar Egypte
Uit Londen is een handelsmissie ver-

trokken naar de Ver- Arabische Repu -bliek, de eerste sinds het herstel van de
diplomatieke betrekkingen tussein Lon-
den en C airo. De commissie waarin
hoofdzakelijk zakenmensen zitting heb-
ben, 7al -n.agann hoe de handel tussen bei
de landen kan worden uitgebreid en
komt r-p verzoek van de. regering van
Cairo-

Pres. Eisenhower in
Argentinie

President Eisenhouwer is gisteren naar
Rio de Janeiro vertrokken-
tëerdc* was hij in de toekomstige boofd-
s^d Brazilia verwelkomd door president
Kubitschek en het twe- .!-■ ;>,i--.,:lli"an-e
kabinet. Ook werd hij i doorduiz-
enden arbeiders die bezig zijn me- 1- de
Louw van de siad.
In een gemeenschappelijke verklaring
hebben beide presidenten gezegd dat de
Amerikaanse landen nauwer moeten sa-
hieiigaan. Ze moeten elkaar helpen bij
de economische ontwikkeling-

In Buenos Aires'waar Eisenhower-over
drie dagen aankomt z jjn vijandige slag-
zinnen gekalkt op de weg naar het vlieg
veld. De Amerikaanse president zal niet
over die weg gaan, daar hij de tocht
maakt van het vliegveld naar de sfad
per helikopter.
Eerder was in de Algerijnse hoofdstad
een betoging tegen Eisenhower gehou-
den door de linker vleugel van de socia-
listische partjj.
De opkomst viel de orga ni»atoreu echter
tagwfr

Gerechtelijk onderzoek
voor Berlijnse bisschop
In Oost-Berlijn is gerechterlijk voor-

onderzoek geopend tegen bisschop Dibe-
lius, het hoofd van de Duitse Evange-
lische Kerk. Aanleiding daartoe is een
brief waarin Dibelius zich afvroeg of de
bevelen van een totalitair bewind bin-
dend zij. voor het christelijk geweten-
Deze brief is laler afgedrukt.

ffiauw-Guinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

wnd. Hoofdredacteur
D. TERLAAK

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs 11 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 3,50 per mud- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tarieven
H 0.40 per mm- Bij contract (ten-
minste 1000 mm) fl 0,36 per mm

Familieberichten fl 0,32 per mm



Wereldsituatie vóór de
topconferentie

—Ontwapening — Berlünse kwestie —
Ruimteonderzoek —

Hier v°lgt het tweede artikel van g°u
verneur lvleyne'' °vor de vewachtingen
voor de aanstaande t°pc(uferentie.

Wanneer de "grole vier in Mei bü-
een zullen komen, z"lien ze niet in staat
t tijken de principiële verschillen tussen
de communistische en de vrije wereld
ui< de weg 'e ruinen-

Echter zullen ziJ wel in de gelegen-
heid zijn de gevaarlijke en onprettige
facetten van de ''kcude oorlog" weg te
werken- Hieronder wordt pun4 voor punt
de meest kritieke problemen die de
krachtblokken in 1960 uiteen houden,
ge.analyseetd

ONTWAPENING
Vermoedelük is het de Sovjet-macht-

hebbers ernst met hun. vredeswil, ten-
minste in z° verre dat ziJ pogen een to-
tale atoomoorlog le vermiiden daar ziJ
weten dat een dergelijke oorlog hel

grootste deel der beschaving z°u vernie-
tigen, waaiende1' o°k het s°vjetri.lk.
Daarom zijn de communistische leiders

er op ingesteld om hun imperialistische
.-" ,t' !..i;in <;s n door andere middelen te
verwerven, zoal* door propa?nnda - eco
tiomi<che penetratie - subversieve actie
en bij gelegenheid 'n locale oorlog onder
het mom van opstand

Intussen reaijseren de c°mmunisten
zich wel degelijk dat de inspannim die
zii zich getroosten v°or bewapen"! fig-

.-lieer gebruik* zou kunnen word i
voor nndere doelstellingen zoals sne'-
icre industrialisatie, wetenschappelijk on
derzoek, verbruiksgoederen, uitbreidin-
gen van handel en verschillende andere
methoden van economische en politieke
oorlogvoering tegen de vrije wereld-
ö Nalt:ul'li.ik weten zU da 4 hel vermin-
deren van wapens °°k voor de vrile we-
reld besparing betekent, maar ziJ specu-
leren erop dat het gewonnene verspild
zal worden door belasting verlaging en
toename van de productie van verb'uiks
güederen.
Indien de Sovjet leiders er eenmaal van
overtuigd zijn dal geueeltelük of algehe
Ie ontwapening hun beiangen dient rac'
inbegrip van hun imperialistisch streven
dan kan de ontwapening inderdaad een
werkelijkheid worden-
Er blijft echter nog een enorme hinder
paal over- De communistische machtheb-
bers vrezen dat een effectief c°ntroie
systeem niet alleen een beletsel zou wor-
den om de °ntwapeing te boycotten,
maar ook het Russische rijk wijd open
aou gooien voor inspectie en contact
met vreemdelingen-

Een groot gat ZOu niet aileen kunnen
ontstaan in het ijzeren gordiin- maar de
p°sitie der heersende communistische
klssse zou in het gedrang kunnen komen

We kunnen slechts h°pen dat de Rus-
sische leiders dit risico willen aanvaar-
den in ruil v°or economische en socia]e
voordelen van een ontwapeningsove'een-
komst.

RUIMTEONDERZOEK.
Niet voordat een ontwapeningsver-

drag is gesloten kan er aan ~ged»cht wor-
den om Wes4erse en S°vjet geleerden 'e
dóen samenwerken op he 4 gebied van

het militair gebruik van de ruimte
Er zijn echter wel vreedzame aspecten
in het ruimteonderzoek, waarbü samen-
werking practisch en nuttig zo" kunnen
zijn, z°ais b-v. het scheppen van satel-
lieten- ce distributie van radiofrequentie
ties- de °ntwikkeling en toepassing van
bases enz-

De Ver. Naties hebben kortelings een
permanent comité gevormd om 't vraag-
stuk van vreedzame ontwikkeling van
het rujmte onderzoek ter hand te nemen,
waarbij de Russen na ecu bpycot vaneen
iaar, tenslotte hebben toegestemd, ~om
met het comité samen te werken-
Dit de weg openen vo°r verder
overleg. waardoor Amerikaanse en Rus-
sische geleerden van elkaar z°uden kun-
nen leren en misschien hel een of ander
°biect gezamenliik zouden kunnen enta-
meren.

Een der voornaamste kwesties op de
aanstaande <|opconferentf|e 'is wei de

BRRIJJN
Er is een goede kans dat jn deze kwes

tic een inte'imoplossing bereikt w°rdt
daar het onwaarschijnlijk liikt da 4 het
de Russen er om te doen is tot een direc
te bezetting van BerlUn over te gaan-

WaarschiWlijker is dat Rusland de
Berlijnse crisis schiep me' andere be-
doelkif.en, mr-t name °m de Westerse
volken aan de ronferentietafel te bren-
gen- presMae (e winnen; een sta tus vo°r
Oost-Duitsland te scheppen; de posjtje
van het Westen te verzwakken en de
bevolking van Berlün zelf in onrust te
! ■ ■" 'on.

Indien dit inderdaad de motieven der
Russen geweest ziin zullen ze vermoe-
delijk gen°egen nemen met wa minder
dan de terugtrekking van het Westen
uit Berlijn en het opheffen der hinder-
palen die bet doel vwn het \\rPst e^ n]

de vereniging van Duitsland in de weg
staan.

Vermoedelijk zou het best te bereiken
resultaat ziJn he 4 handhaven van de
statua quo in Berlijn. waarbü de weste
lüke mogendheden 4oegang hebben 404
Berlün- Deze regeling kan nie4 aan de
Sa4ellie4s4aat Oost Duitsland overgelaten
worden.
Het probleem der verdeelde naties.

Het schijnl onmogelijk om de kwestie
Berlijn op te lossen zolang IXü^slafnd
nog in 4wee stuken verdeeld is- Een
overeenkomst met Rusland betreffendede hereniging van Dui4sl a nd is echter
binnen de mogelijkheden komen te lig-
gen- De Russen weten dat een verdeeld
Duitsland een kruitvat is dat ieder mo-
ment kan ontpioffen- Indien de o°st-Duit
sers in opstand zouden korden, naar het
model der Hongaren biiy. dan zouden
de West-Duitsers niet stn blijven toe-
kijken wanneer hun landgenoten in
Oost-Duitsland werden uitgeroeid- Het
resultaat z°u he 4 begin van wereldoor-
log 111 kunnen worden. Zodoende heeft
Rusland er eveneens belang bi-i da 4 aan
de scheiding der 4wee D"itse delen een
einde kom -Van de andere kan 4 ech^r zou een
verenigd Duitland zich bij de vrije
landen voegen- Rusland is zeer weerbar
s4ig om een s4ap 4erug 4e gaan- De Sov-
jets propageren he 4 rjj Z end getid van he4

communisme dat 0p weg js de wereld
te regeren- Zji wensen daarom niet dat
het getij m de verkeerde richting gaat
lopen.

Dit geldt ook v°or de twee Vietnam
landen, evenzo vo°r het verscheurde Ko-
rea- Al deze landen slaan open vool'
discussie, terwiïl er een kleine moge-
lijkheid bestaat dat Rusland de inge-
nomen communistische positie wil op-
geven en de verscheurde landen al»
vrije landen laten samensmelten.
Handel-

Principieel ziin er geen hindernissen
waarom het Westen geen handel zou
driiven met Rusland- De basis theorie
v)nn de internationale handel is dat
beiden profiteren- De Russische handel
is echter een regeringszaak en het is
vo°r particulieren dikwijls zeer moei-
lijk om met regeringen handel le drii-
ven-

Daarbii komt dat tot op heden Rus-
land weinig interesse ggtoond heeft vo°r
Amerikaanse gebruiksgoederen maar
meer v°or strategisch materiaal slechts
dienende tot vermeerdering van het mi-
litair en industrieel potentieel.

Amerika kan deze export goederen
moeilijk ruilen voor Russische gebruiks-
goederen-

Ten slotte wil Rusl»nd veel °p kredie*
kopen- °fschocn he 4land cc/ aa.nzien-
lijke goudreserve heeft, ook heeft het
land tot nu toe geweigerd vroegere
schulden te betalen- Mik°yan zei het v°-
rig laar in Amerika: "Jullie zullen ons
g°ud niet krijgen"- Ofscho°n er dus vele
hindernissen zijn, toch hebben we redenaan te nemen dat verdere onderhande-
lingen, vrucht aullen dr«g|en- Russen
ziln harde zakenlieden, maar de Yank
is daarfo ook van ouds bedreven-

(wed* vervolgd.)

Indon. vluchtelingen
Op zoek naar een bord

rijst in N.G.
De Nederlandse bladen wijden ve°l

aandacht aan het bericht over de Indo-
nesische vluchtelingen die naar Neder-
lands Nieuw-Guinea kwamen-
Er wordt op gewezen dat het verschijn-
sel niet nieuw is dat de reislust, die plot
seling weer begint, in verband staat met
wind en zeesfcromingen die slechts in be
paalde jaargetijden gunstig zijn oiri de
tocht te maken-
Opgemerkt wordt dat de Indonesiërs on-
der meer worden teruggestuurd om tevoorkomen dat Djaka.rta een aanleiding
zou kunnen vinden om gewapende aptj,. s
4e ondernemen met a is drogreden het le
rughalen van landgenoten die warden
"vastgehouden door de autoriteiten van
Nieuw-Guinea."

De Indonesische gezinnen krijgen in
deze gevallen levensmiddelen mee aan
boord voor de terugtocht. Vermoedelijk
aldus wordt tensüotte opgemerkt in de
Nederlandse pers, zal dit ook ten aan-
zien van de thans aangekomen "vluch-
telingen" gebeuren.

Aarbeving eist
47 doden

Tot dusver zijn er 47 slach4offers van de
aardbeving die zondag he 4 gebied v«n
Meiusa in Oos4-Algerije 4eis4erde- On-
de'' hen :-i.in vi.iftien kinderen die onder
een instorten de moskee werden bedol-
ven- Er zijn 4egen de honderd gewonden
He 4 aan4al daklozen word 4 fescha4op
zeshonderd-



De Oplum-Oorlog van
Rood - China

He' geheime wapen van Rood-China
is wel de opiurn en haar giftjge deriva-
4en- m°rphiue, codeine en herome

Onze c°rresponden4 die een weken-
lange speur4och 4 hield, schrijf 4 daar-
over uit Hongkong:

Dr- Thomas Sydenham een beroemd
Engel? dokter uit de 17e eeuw achtte
de opiurn hel meest efficiënte en heil-
zaamste kruid op Gods aardbodem- Hij
sprak over de melkachHg/e sttbsffan^ie
die verkregen word 4 uit de papaverb°l
wanneer men na zonsondergang de pit-
ten me 4 een mes opensnijd 4. Wanneer
men di 4 v"ch4 dan een nach4 laa4 dro-
gen verkrijgt men een geelbruine gum-
miach4ige subs4antie die riek 4 ais r otte
aa'dappelen. Zoals Sydenham beweerde
had deze stof miljoelnen mensen van
piJnen ve'los4 en anderen in staat ge-
s4eld bij operaties de piJnen te kunnen
verdragen-

Maar derft zelfde st0f heeft anderen
tot een langzaam afsterven gebrach4, 404
een soort staat van levende dode- Mil-
joenen die in he 4 kruid een vlucht voor
hun problemen zoeken. doordat dit voor
enige tijd de mensen in zalige dromen
doet verzinken, raken er a^i verslaafd-
Opium heeft de jeugd bedorven, man-
nen en vr°uwen naar misdaad en pros-
titutie gedreven en o°rlogen veroor-
zaakt- Men zegt dat opiurn <e hoofd-
00I'zaak is van de criminaliteit in Ame-
rika. 4erwijl de verkopers er per J aar
een h»lf jpiljard dollars ui4slaan.

He 4 wereldcen4rum van de smokkel-
bende in opium en haar derivaten is
Hongkong, de stad op een stukJe Chi-nese kus. Dit is een ideale s4ad v°°r
«mokkelen d^r haair ligging op een
m°eiliik te, patrouilleren kus - De mees-
te opium die ui 4 Hongkong w°rdt ge-
ëxporteerd kom 4 uit R°od-China- Veel
opium w°rd4 ook per 4rein of vrach4-
wagen vaar Thailand gesmokkeld, al-
waar het verder word 4 gezonden, meest-
al per schip in 4oenemende mate ook
per vl»g4uig wQcd4 he 4 goedje naar
Amerika Canada en Europa verscheep 4

Gro4e kwantum» vinden op deze wüze
de weg de wereld in- Om een v°orbeeld
te noemen is de maandelijks afgehou-
den hoeveelheid, p.e. vfan de laafstie
maand: 468 ponlden ruwe °3jiuimi 43
p°nd morphine, 64 pond her°ine pillen
en 12 pond hydrochl<>°r morphine- Deze
hoeveelheid wordt gesrfia4 op een 4iende
van de normale export per maand vati-
ui4 die s4»d-

Pen °ns pure heröine kost in Hong-
kong slecht 60 dollar, maar in Amerika
betaal 4 men er 8750 d°llar voor> terwijl
«ïen aan een on8 genoeg heef 4 voor 12
300 piipen, of injecties-

Herome ia he 4 krach4igs4e van alle
opium derivaten en °°k het meest ge-
wilde in de smokkelhandel. Het gaat
van Hongkong naar japan en de Philip
pijnen maar het meeste van di 4 goedie
ga? 4 naar de Ver. S4a4en- In de dievot-
'aal word 4 de stof "junk", "kPtse" of
w°on "H" genoemd- De fabrie'/3n pro-
duceren he 4 artikel in blokjes van 8 »ni
ter grootte van een stuk zeep, gemak-
kelijk te verstoppen en dijs moeilijk
|e achterhalen Ofscho°n er in de Azia-
tische walaren n°g beroepssmokelak"s

zijn. die zich ui4sluiten d me 4 de smokkel
in narcotica bezig houden, w°rdt 4och
ook veel Amerika binirtfangefrmokkeld,
d°or zeelui. Plaa4sen waar deze mensen
de smokkelwaar verstoppen zijfï o-a.
afvoerbuizen onder het dek, onder de
stalen platen van de vloer der machine-
kamer, in zakken die in ven4ila4orbui-
zen worden opgehangen, in kabelkl°ssen
gewonden, in 4andpasta4ubes, in cemen4
zakken gepakt enz. Men heeft zelfs m
4in verpak4e blikJes her°ine gev°nden
in liiken gestop4 die naar Amerika wer-
den.verv°erd, °m daar 4er aarde bes4eld
te worden-

Een veel gebruikt methode om de
recherche te ontw jjken. is een pakie
narco4ica in wa4erpro°f s4°f 4e wikkelen
da4bevestigd word 4 aan drijvend ma4e-

riaal. Di 4 word 4 dan in een blok z°u4
verpak 4 en z° °verbo°rd geze4 in de
haven. Wanneer he 4 zou 4 d°or he 4 zee-
water gesmolten is duik 4 de kurken
drijver waaraan he 4 pakJe vastgebonden
zit weer aan de wateroppervlakte op, al-
waar de smokkelaars er zich me§, s4er
van maken, wanneer de p°li4ie nie4 in
zich 4 is- Zo gaat er ieder jaar circa v°or
500000 dollar aan narcotica van Hong-
kong naar Amerika- Ongeveer de helft
daarvan w°rd4 in New Vork verkocht
waar 17.000 van de 45.000 a^n opium
verslaafden van Amerika wonen- Onge-
veer 30 procen4 van alle misdaden die in
de Ver- S4a4en bedreven worden, s4aan
in direct verband me 4 de handel in har
cotica- Wanneer men deze handel onder-
zoek 4. vind 4 men er onveranderlijk een
agen4 van Rood-China als organisa.tor
°p de ach4ergr°nd, van he 4 land düs
da 4 de hoofdproducen4 is van opium
derivaten.

(wordt vervolgd)

Veiligheid van Ned. N. Guinee
ook Amerikaans belang, zegt Mr. Bol

Mr- Th. H. Eo 4 heef 4 4e Washington
toen hem naar z ijn ervarmgen op Nieuw-
Guinea werd gevraagd, verklaard, dat
Nederland en Australië de veiligheid van
Nieuw-Gumea moe4en garanderen en da4

deze veiligheid o°k van belang is voor
de Verenigde S4aten- Mr-Bot voerde vrü
dag besprekingen op he 4 Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zakrn-
HiJ denk 4 w°ensdag 4erug te keren, naar
Den Haag.
In een onderhoud met de pers zei Mr.
Bot dat Ned.erlands,Nieuw-Guine3 word 4
beschermd door vliegtuigen, torpedoja-
gers en mariniers en dat hij overweeg 4
°f deze defensiemaa4regelen verbe4erinrr
behoeven- De staatSS9cretar is merkte °n
dat Australië het voordeel heef* v?n
Zoavo en de Anzus bü de bescherming
van zün gebied in de Pacific-

Er bes4aa4 geen in4erna4ionaal verdrag
da 4 Nederlands Nieuw-Guinea be-
scherm - Bij zün bespreking op he 4
Amerikaanse depar4ement van Buiten-
landse Zaken was gebleken da 4 van Ame
rikaanse züde een levendige belangstel-
ling bestaa4 voor de problemen van Ne-

derlands Nieuw-Guinea-
He 4 had Mr- Bot in het bijzonder ge-

n°egen gedaan kennis te maken mè4 en-
kele func4i°narissen wier verantwoorde-
lijkheden Azië en he 4 gebied van de
Stille Oceaan betreffen-

De onderminister v°or z«ken betreffen
de he 4 Verre Oosten. ,T- G'-'iham Parso,■-■■,
was echter nipt te Washington- Mr. TV't
maakte gewag van de Australisch-Ne-
derlandse conferentie over bestuurlijke
samenwerking van 3 404 9 maar*, die o/ikzal worden bijgewoond door inheemse
func4ionarissen.
Mr- Bot zei dat thans een derde deel van
alle besüuursfuctionariss' n 'n
lands Nieuw-Guinea geboren zijn in dit
land en dat Nederlands Nieu-w-Guinea
meer inheemse functionarissen heeft dan
AustraJlisch Nieuw-Guinea- - -Hij zei dat het Nederlands bestuur de
inheemse functionarissen zo snel moge-
lijk opleidt voor verantwoordelijke pos-
ten teneinde het land in staat te stellen
uit vrije wil over zijn toekomst te be-slissen-

ProduKtie van aardolie daalt, export van
Bevolkingsprodukten stijgt

Vastges'eld m°et wolden, dat zij. die
hun beste krachten wijden aan de win-
ning van hel voornaamste exportpro-
dukt tot op heden, de aardolie, helaas
hun vrees voor verdere ach4eru;itgang
tot waarheid hebben zien w°rden. Ten
aanzien van de °verige export en van
de produktie. welke daaraan ten gr°nd-
slag ligt, lijkt reden aanwezig te zün
voor optimisme. Dit vermeldl een toe-
lichting op de expor4-sta4is4iek 1955-
-1959 van de diens 4 van Eco|n|omische
Zaken van 'he4 g°uvernemen4 van Ne-
derlands Nieuw Guinea-

Di 4 geluid mag nog slech4s ui4erst
schuchter zijn in he 4 in4ernationale con-
cert, waarin seder4 kor 4 cacao ejvne^'n "po°g4 van zich 4e la4en horen- Aan deze

--nieuwkpmer word 4 een van har4e wel-
kom toegeroepen- Verdere bijdragen
een vergro^ export in he 4 jaar 1960
worden van een aan4al produk4en rede-
lijkerwijs aangenomen, waaronder van
de hou4ui4voer.

De export; daalde van 275-535 ton ter
waarde van tfy 24.192.100 in 1958 r.°t
261 000 ton ter waarde van f- 23.775.500
in 1959- Deze vermindering is een gev°lg
van een voortdurende daling in de pro-
d"k4ie en ui4voer van ruwe aardolie ge-
durende de la a*s4e Jareny welke niet
gecompenseerd wordt door de geleidelij-
ke toer-ern'no van de ni4y??r van be-
volkingsproduk4en. De ui4voer van ru-
we aardolie daalde van 485.624 4Qn 4er
waarde van f- 25-756-400 4"t 244.975 ton



f- 3-236-200), nöotmu«kaatprodukten (van
f- 613.100 tot f. 3-292-600). krokodillen-
huiden (van f 739-600 tot f I^l7-300) en
hout (van f 52.200 to4 f 429.100) De ex-
port van cacao, die in he* exportpak-
ke4 van 1955 nog nie4 v°orkwam, kreeg
v°or he 4 eerst enige betekenis in 195S
met een uitv°er van 24-9 ton ter waarde
van f- 55-500-
Evenals in 1958 waren °ok in 1959 Aus^
tralie (f 6.842.300fen Japan (f 5 154000)
de voornaamste landen van bestemming
v°°r de uitvoer van Nederland3 Nieuw
G«inea. Hoofdzakelijk heeft deze uit-
voer echter betrekking op ruwe aardolie-
Ve>geliJkt men de export in 1958 en
1959 met elkaar dan blijkt de export
van Holiandia sterk 4e ziJn gestegen 4en
gevolge van de houtexport- De expor4
van Zuid Nieuw Gvinea is meer d«n 500
ton teruggelopen tengevolge van de ver-
mindering der coprap-ui4vtoer; ondanks
deze daling heef4 de exp°r4 meer opge-
bracht tengevolge van de goede copra-
priJzen en de toegenomen expor4 van
krokodillenhuiden- De expor4 van he»
Fakfakse »4eeg me 4 meer dan f 1.000.000
yoornarnelllk tengevolge van de me4

plus minu» 160 ton gestegen expor4 van
nootmu«kaa4produk4en-
Uitvoerwaarde steeg in de periode van
1955-1959 van 4-7 miljoen gulden 'o 4
9 7 miljoen gulden, hoofdzakelijk als ge-
volg van de s e der4 1955 gestegen op-
ter waarde van f 13.719.500- De ui*V°er
van bevolkingsprodukt n stee g van 5937
ton in 1955 404 13608 km in 1959.

Nederi, uit Indonesle
Immigreren in Amerika
Een groep van honderd ui 4 Indon" '?

serepa4rieerde Nederlander»! zijn gte'e-
ren in New Vork aangekomen-
De groep bestond uit landgenoten die
tussen 1949 en 1958 Indonesië h."»ddp'"l

y.cv'iato.B en ntt -""i niet'w be'=,aan saa-i
Opbouwen in OaHfornie.
■t'cot ru?n ;a emigratie naar de Ver. Sta-
ten mogelijk volgens een speciale re?e
ling.
Nederland bouwt meer

schepen

Nederland is het afgelopen jaar opge-
klommen van de zesde naar de vijfde
plaats op de wereldranglijst van scheep-
bonwende na4ies Tn 1959 werd op de Ne
derlandsj-- werven bijna Men procent
meer gebouwd dan in 1958.
Ons land val 4 daarom speciaal op. door
dat het wereldgemiddelde met niet meer
dan zes procent naar beneden ging-
Op de wereldranglijst heef4 ons ian d zijn
p]aa ts gewisseld met de Ver- Sta4en.
Alles bij elka ar liepen er vorig iaar in
Nederland 145 schepen van stapel-
Samen ruim 600.000 ton. Dat was rond
zeven procent van de wereldproduc4ie.
Voor ona land komen op de lijs 4 ,lapan.
Engeland, Wes4-Dui4sland en Zweden;
deze gegevens zv jn eojuis4 gepubliceerd
door Lloyds Register Shipping-

105 slachtoffers nog in
mijn gelsoleerd

In Oos4-Dui4sland vermindert de hoop
op redding van de 105 mijnwerkers die
zijn opgeslo^n in een schach4 van de
Karl Marxmijn, ruim duizend meter on-
der de grond.
Zij zijn daar nu bijna twee dagen van
de buitenwereld afgesneden door brand.
In de loop van maandag en dinsdag wer-
den 51 man gered terwijl 17 slach4offers

werden geborgen-
De Oost-Dui4se premier Grotewohl heef'4
gisteren de mijn bezocht.

De afgelopen nacht zijn opnieuw 4
slachtoffers geborgen- waarmee he 4 off-
ciele dodencijfer is gestegen, tot 21-

Laatste getuige in
proces Marconist

Het proces tegen de Nederlandse mar-
conis4 Willem van R- die in Bos4on 4e-
reCh4s4aat op van moord
op de Amerikaanse Lynn Kauffman is
voor4geze4 met het horen van de laa4s4e
ge4uige a charge-
Het was de Indonesische hu4bediende
Garbon, die ver4elde da 4hij naar de hu 4
van Lynn Kauffman was gegaan met een
Einaasappel.
Hij had drie keer op de hut van Lynn
Kauffman geklopt maar geen antwoord
gekregen Op dat moment Was de echt-
genote van prof. Spec4or bij wie Lynn
Kauffman in diens 4 was. uit een andere
hut gekomen- Zij had Gabon toen ver-
bid dat Lynn K»uffman zeeziek was.
waarop zij de sinaasappel aangenomen
had- Volgen 3 de openbare aanklager wa-s
dj 4 het ogenblik -vaarop Willem var, K
woorden had mei r.ynn Kauffman en
haar overboord h"d geworpen.

West-Duitsland eist
schadever goeding

De Indonesische regering bes4udeer*
de kwestie van de Dui4se eigendommen
die na hP4 i»tiSr<*-on van de oorlog in
1940 door de Nederlandse autori4ei4en
werden overgenomen.
F i Dj': :'i-t:i werd meegedeeld da 4 hier-

■v <.v ' Bonn overleg word 4 gepleegd-
West Dui4slan.d zou 4eruggave of schade
v'goeding voor de inbeslaggenomen ei-
F.ï'ndommen eisen-

Radioprogramma
DONDERDAG 25 FEBRUARI 1960.
2000 Nieuw 3 en weersverwachti«g-
-20.15 Donderdagavondooncer4: Werken

van Schuber4. v. Beethoven en
Si-humann-

-21-45 Protestantse Av°nd°verdenking
door Ds- L. Schalekamp, vlootprs-
dikan4 in Biak. Tot besluit hoor t U
aria me 4 varia4ies in E gr-4- Handel
"The harmonious blacksmi4h." Ui4v-
Feike Asma, orgel.

2205 Paul Robeson, zang
22-20 "Carnaval r°nd d Caribische Zee-"

Carnavalsklanken door he 4 o'rke '4
Stanley Black-

-22.35 Nelson Riddle en zijn orkest.
'3 00 SLUITING-
VRIJDAG 26 FEBRUARI 1960
Ofi 30 Na de douche-
-0700 Ochtendgymnastiek o-l.v. Lien

Drees Piano: Arie Snoek.
07.10 Na de douche (II).
07-30 Sluiting-
-10 00 Muziek in de ochtend.
11.00 Sluiting-
-2000 Nieuw3 en weersverwachting.
20.15 Operette: Gedealte uit "Les cloches

de Corneville", uitgevoerd door
Justus Bon, Anneke v.d- Graaf, Leo
Ketelaars en het radiokoor en Pro
menade-orkest o-l.v Benedict Sil-
bermann-

-20.46 Boekbespreking: Jan Willem Hol-
slira bespreekt het boek "De gekke
Witte" van Anton Koolhaas.

&ilmprogramnm
ORIËNT THEATER vertoon 4 heden 25 2
voor het laa*H Sïl-\DOW OF A OOï'RT
me* Teresa, Wrijh4 en Joseph CV'en
ORIËNT THEATER ver'oon4 vrijdag 36
2 en zaterdag 27-2 BLOED IN DE ZON
met Richard Widmark, Trevor Howard
en Jane Greer- Twee medorenloze mis-
dadigers me 4 een stel bloedhonden, die
hen achtervolgden onder de bloedhete
zon, in de Mexicaanse jungle-
SENTANI heden 25-2 "BEDREIGING"
HOLL BINNEN heden 25-2 "STERKER
DAN DE NACHT"
REK vertoon 4 op 25 en 26 febr. 196»

'ZORRO'S FIGHTING LEGION"
TWAALFDE VERANTWOORDING

HOLLANDIA MONUMENT
"Een gift van iedere burger ad- 100 cent

geef 4 nI!S he 4 HolI anilia monument"
Vorige verantwoording f 1421.14
DirecMe en personeel Bouw-
bedrijf "Dei Me4eoor" f 102,50
De heer Engleber4 f 100,—To4aal 4hans binnen: f 1623.64

P.T-T. NIEUWS
Ter gelegenheid van he 4 wereldvluch-
'plin-gen.faar vvwd* door de Pos4diens4
li-4 1. van 7 april 104 en me 4 4 meï 196*
e»n bi wondere postzegel in 4wee fr*n-
keerwaarden van 25 en 30 eei^4 zonder
toeslag uitgegeven.
De zegels blijven 4ot ti)4imo december
I*o6l voor frankering geldig.

OFFICIËLE AANKONDIGING
De uitdelingslij"! 4 van de hervat4e
vereffening inzake he 4 faillissement
Ch- Th- Ruch4ie en een afschrift daar
van liggen vanp.f 1 mts»!* 1960 geduren
de 1 maand ter kosteloze iniago van
de schuldeisers respectievelijk ter Gr f
fie van het Landgerech4 Hollandia
Binnen en ten kan4orè van de Resi-
den4 te Hollandia-

De Resident van Hollandia uitoefenende
de bevoegdheden en verplichtingen; toe-
komende aan of rustende op de Wees-
kamer-

GROTE UITVERKOOP
TOKO HIAP HWA 4.0. Bureau Nieuw
<nuineal Koerier houdt uitverkoop van
een behoorlijke partii gramofoonpla4en
me' kortingen van 220/ii të* 50-Vo

ZfCO- Zaterdag 27 februari. "NJAI D.TASIMAH"
opgevoerd door de "Indische toneel"
groep van de VLN.
Aanvang 20 00 uur-, En 4ree f 2,50. Oepn
reservering van plaa4sen-

Toegankelijk vtoor iedereen
STEEDS MEER

gasten zijn tevreden over de service,,
bediening, het smakelijke e4en en de
koele driüiks in de

"MOONLIGHT BAY"
dagelijks geopend 4öt middernach4.
Bes 4ellingen worden thuisbezorgd-

ZEEPAARDJE: zondag-middag (28-2) 13.
00 uur: ROULETTE^ Geen introductie.
TE KOOP AANGEBODEN:
1 schrijfbureaUj, 1 AEO wasmachine, 1
Electrolux ijskas4 (90 l4r), 1 theetafel-
pick-ttp en radio. Te bevr. Telf- 213 Hla
va 07-30 - 13.30 uur.
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