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Nieuws ongeregeldhedeninZuid-Afrika
Rouwdag voorde doden

Uit Afrika bereiken nieuwe berichter over ongeregeldheden de buitenwereld
In tenminste drie Afrikaanse stadsdeler van Johannesburg en in Kaapstad zijn
kleurlingen gisteravond in botsing grkomen met ac politie.
Hierbij zijn volgens voorlopige g«ge*rens verscheidene gewondpn gevallen

Een Afrikaanse politieman kwam om het leven.

Een van de leiders van het panafri-

kaanse congres, dr. Zelleh heeft van de
Zuidafrikaanse regering geëist, dat _""

voor dinsdagnacht het wekmtwerp in-
trekt, dat de mogelijkheid moet opener
om organisaties van Afrikanen te ver-
bieden.
Als deze eis niet wordt ingewilligd, ze
luidt de waarschuwing dan zal met in-
gang van vandaag de actie tegen de vei
plichte identiteitspapieren worden ver-
scherpt.
Die ac'ie zal duren 'o'da' wij ons doe'

E b-reik', aki" Ufifc.
larlement heef' di' wetsontwerp ir

eerste lezing met 81 tegen 51 stemmer
goedgekeurd. Tachtig tot.negentig pro-

cent van de Afrikanen zijn eergisteren
van het werk thuis gebleven, als tekeo
van rouw om de doden van vorige weck
Gisteren is he werk bijna overal herva'
Aan het e ind van de rouwda . zijn er
hier en daar relletjes geweest, die ir

een dorp bij Kaapstad uitliepen oc
brandstichting in kerken, scholen, over-
heidsgebouwen en verwondingen var
Bantoe-politiemannen.

Een opgewonden menigte deed in de
wijk Moroka een aanval op het politie-
bureau, terwijl in een aangrenzende
wijk een protestantse kerk in brand
werd sestoken.
In he centrum van Kaapstad heeft de
poliMc met traangas en gummistokken
een ongeregelde mensenmassa uiteenge-

jaagd. Er werden waars.huwings.schoter
gelost om de mensen te verspreiden di
stenen sooiden naar passerende autobus
sen en auto's.

De Zuidafrikaanse minister van Jus-
titie Erasmus heeft nu bij h°t r-nrlem-n'
het aangekondigde wetsontwerp inge
diend wat de regering de bevoegdheid
geeft het inheemse Afrikaanse nationale
congres en het Pan-Afrikaanse congres
te verbieden. Het bedrijfsleven in de
Unie kwam gisteren grotendeels k>'
stilstand. De Afrikanen staakten ui*
rouw om de doden die gevallen zijn bi;
schietpartijen van de vorige week.
Een groepje van hen verbrandde in
Johannesburg hjun persoonsbewijzen
ondanks een waarschuwing van minis-
ter Erasmus dat deze passen niet voor
goed zijn ingetrokken.

De politie was op vele plaatsen op de

been om inciden'en 'e voorkomen.
In Johannesburg deed zij een inval in
he kanoor van het Afrikaanse natio"
nale congres.
Pro'es'en 'egen de schietpartij kwamer
ooi; gisteren ui' alle delen van de we-
reld. He' Indische parlement nam een-
stemmig een resolutie aan, waarin de-
ze incidenten worden betreurd.
In Noorwegen hingen de vlaggen half-
stok over de regeringsgebouwen en he
koninklijk paleis in Oslo.
In Amsterdam verklaarde het bestuui
van d- derteridsè bont
van vakverenigingen dat het zich aan-
sluit hij de protesten van het interna'ic
.naai verbond van vrije vakvereniginger
Zij schaar' zich achter de oproep van
he 4 ivw, aldus de bestuursverklaring
om de Zuidafrikaanse producten te boy"
cotten.

India heeft verzocht 0m het deba'

over Zuid-Afrika in de Veiligheidsraad
vandaag zonder stemrecht te mogen bij
wonen. Zuid-Afrika dat evenmin als
India lid is van de Veiligheidsraad
heeft een dergelijk verzoek al eerder ge
daan. De vertegenwoordiger heeft de
voorzitter van de raad de Amerikaar
Cabot Lodge gevraagd om tijdens de
bijeenkomst te mogen worden gehoord.

Kernproeven-
conferentie

De kernproeven-conferentie in Gene-
ve die gisteren bijeen zou komen k
na overleg van de drie betrokken dele-
gaties geschorst, in afwachting van de
resultaten van he4 gesprek tussen presi
dent Eisenhower en premier MacMillan
De beide staatslieden houden in het

Amerikaanse conferentieoord Camp Da-
vid besprekingen over een westelijk an'
woord op de jongste Russische voorstel-
len. Intussen heeft de Italiaanse gedele-
geerde op de ontwapeningsconferentie
in Geneve gisteren een westelijk plan
voor internationale inspectie en controle
op algemene ontwapenings maatregelen
ingediend.
Het pian omvat 10 punten als grondsla.
voor de internationale ontwapeningsor-
ganisatie die de westelijke mogenheder
hebben voorgesteld.
Zowel de Roemeense als de Russische
afgevaardigde verklaarden in hun ant-
woord dat ze he 4 vraagstuk van de fei-
telijke orftwapeningsmaatregelen eerst
willen behandelen en daarna pas een
con'role systeem-

Croestejev opslagveldenvanVerdum
Bezoek aan syon

Op zijn reis door Frankrijk bezocht
premier Chroestsjev gisteren de slagvel-
den van Verdun waar tienduizender
Franse soldaten het leven lieten tijdens
de Eerste Wereldoorlog.
De tocht naar Verdun is op verzoek var
Chroestsjev zelf in he reisprogramma
opgenomen.

Gisteren was de Russische premier k
gast in Dijon- De burgemeester van dk
stad staat bekend als een voorstander
van toenadering tussen Oost e n West.

Hij werd hier begroet door da lo
co-burgemeester.
TV burgemeester zelf een kanunnik, was
'o' Chroes'sjev's teleurstelling niel aan-
wezig. De kerkelijke superieuren had-
den hem verboden de Russische leider

te verwelkomen.
In zijn toespraak zei Chroestsjev dat de
kanunnik toch wel aanwezig was.
Hij groette hem daarom toch en wenste
hem geluk met _jj n strijd voor vrede er
geluk.

De burgemeester heeft destijds tegen
de zin van de gemeenteraad Dijon uit_
geroepen tot tWeelingstad van S'alin-
grad.
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N. G. een swestie die
het westen aangaat

Mededelingen S'ich'ing Rijksbehoud
schrijft: "Men kan slech's hopen, dat j-
het licht van de jongste ontwikkelingen
en gelet 0p de Russische plannen t. o.v
Ambon, het Westen en m.n. ook de V.S
gaan inzien, dat de kwnske Nieuw-Gui*
nea bovenal een kwestie is, die het ge-
hele Westen aangaat en zich niet slechts
tot het belang van Nederland beperkt.
( . " . ) Nieuw-Guinea zal, in het belanj
van he Westen, slechts in totaal Wes-
telijk verbtnd voor dit Westen behou-
den kunnen blijven. Slechts bij aanvaar
ding hiervan kan ook Nederlands kapi-
taal en Nederlandse arbeidskracht zich
in Nieuw-Guinea ontplooien. (...) He'
lijk' meer dan ooit noodzakelijk, dat de
Nederlandse regering zich terzake met
de bondgenoten van Nederland verstaat
De grenzen van het Atlantisch Pact i;g_
gen ook in Nederlands Nieuw-Guinea."

Lezing oud. res. S. van
der Goot

Wij lazen in het "Fries Dagblad"
"DePapoea heef' de s'eun van Neder-

land voorlopig nog dringend nodig; b'^
weet dat ook en rekent er op- In Ned
Nieuw Guinea wordt een groots zinvol
en eervol werk verricht, dat alleen kan
worden volbracht in geloof en vertrou-
wen"- Di 1 verklaarde de oud-residen'
van Hollandia, dh*. S. van der Goot
tijdens een causerie die hij te Leeuw-
arden hield voor leden van de Stich-
ting "Nationaal Nieuw Guinea Comité"
afd- Friesland- De lezing door dhr. Van
der Goot (nu reeds ongeveer een jaar
in Den Haag woonachtig) werd geïl-
lustreerd met een tweetal films-

Verdediging van Ned.
Nieuw - Guinea

De "Volkskrant meldt
Het belangrijkste overleg in he 1 kabi-

net over het nieuwe defensie-plafond
is afgesloten- Over enkele weken zal ei
een nota over verschijnen

Op een belangrijk punt m het defen-
sie-beleid zijn nog geen beslissingen ge-
nomen: de aanvullende verdedigings-
maatregelen voor Nederlands Nieuw
Guinea- Het kabinet moet z iCh daarovei
nog in een aparte zitting beraden. Da'
heeft minister Visser (Defensie) reeds:
aangekondigd in de Eerste Kamer.
Op he ogenblik zijn verschillende mo-
gelijkheden in studie. Enkele daarvar
zijn de vorming van Papoea-bataljons:
en de aanleg of verlenging van een paai
startbanen langs de enorme kustlijn aan
de Indonesische kant- Over dit laatste
onderwerp heeft het comité van staf-
chefs vorig jaar een rapport uitgebracht'
aan de regering- Dat gebeurde op ver-
zoek van prof- Beel, min- pres- in he*
toenmalige interim-kabinet.
In studie is ook de vraag, of het finan-
cieel en technisch mogelijk zou zijn, eer
squadron straaljagers van de lucht-
macht of de MLD naar Nieuw Guinee
te dirigeren. Dat maakt overigens al
jarenlang een punt Van discussie uit
bij de defensie-leiding.

De chef van de luchmachtstaf voelde

daar in he algemeen maar heel weinig
voor, omda' hij zijn materieel veel te
hard nodig heeft in NATO-verband er
-moeilijkheden vreesde in het perso-
neelsbeleid- Met de sterk-gegroeide
strijdmacht van de Indonesiërs, voora'
waar hel hun vliegend materieel betref-
wil de Nederlandse regering in princi-
pe ernstig rekening houden-

Het wordt in bevoegde kringen vooi
mogelijk gehouden, dat bepaalde voor-
zieningen ten koste zullen gaan van dt
NATO-bijdrage- Ex*ra mio\telen voor

Nieuw Guinea zouden overigens boven
het nieuwe "basis-plafond" uit kunnen
komen-

Juist de overplaatsing van straalja-
gers naar-Nieuw Guinea zal echter zeei
veel geld kosten- Naast de problemen
van het onderhoud, moet er een behoor-
lijk systeem voor gevechtsleiding ko-
men.

Het vliegkampschip "Karel Doorman"
naar. Nieuw Guinea dirigleren? Deee^
dlelicate vraag is in het verleden al
eens eerder opgeworpen. Het antwoord
van de marineleiding was toen kort er
krachtig: de "Karel Doorman" _is on-
misbaar in de onderzeeboo'bes'rijding
van de NATO-zeemacht.

Nieuw - Guinea,
beschouwingen

In "Tijd en Taak" schrijf' M- van der
S'oel "He' toenemende politieke gewicht
van de A.A. -Staten enerzijds, de ver-'
sterking van de militaire positie van In-
donesië anderzijds, maakt (....) exka
duidelijk dat de regering zich niet kan
veroorloven passief te wachten k>t de
stormen rond Nieuw Guinea gaan ont-
steken. "Nieuw Guinea zal deel uit moe
ten maken van een groter staatsverband
Maar welk. Er springt geen logische kei.
ze naar voren. Indonesië? "Het kom 4 mi
voor dat een dergelijke keuze niet ver-
antwoord kan worden geacht.
He' gaat nie' aan bc' lo' van een half
miljoen Papoea's in handen te geven
van een land dat s'eeds' verder in de
chaöS dreig' weg 'e zinken. Al even fou
lief zou de keuze zijn voor bestendiging
van de banden met Nederland," Een
Nederlandse rol aan de periferie van
Azië zal stellig 'o' voortdurende in'er-

ionale verwikkelingen aanleiding ge-
ven. Noch overdracht aan Australië (da'
deze overdracht Van de hand wijst)

h tmisteeschaDSoplossing zijn te ver-
werkelijken. Er is geen pasklare oplos-
sing. Daarom moet men proberen he
probleem stapje voor stapje verder tol
oplossing te brengen.
"Wat men de regering kan verwijten
is dan ook dat zij geen pasklare oplos-
sing voor de hand heeft, maar wel, dat
ze geen pogingen in hel werk stelt om
het huidige beleid, dat Nederland steeds
meer in een diplomatiek isolement
Hreist te doen geraken, te vervangen
door één dat meer perspectieven biedt "De schrijver herinnert aan het ant-
woord van minister Toxopeus betreffen-
de de gedachte van een Melanesische
Unie- Uit niets bleek echter, "da' de
regering had ge'racht om in samenwer-
king me' de betrokken landen tot uit-
werking van een concreet project k
komen of zich zelfs maar van de instem
mms* van deze landen met de gedach e

-en Melanesische Unie k verzeke-
ren. Wat in de huidige situatie in de
eerste plaats noodzakelijk moet worden
geacht, is, dat van Nederlandse zijde
(.-..) op overtuigende wijze duide-
lijk wordt gemaak'. dat ons land bereid
is op afzienbare termijn van Nieuw-
Guinea staatkundig afscheid te nemen
en vooral ook dat wij bereid zijn k er-
kennen dat het hier niet een exclusief
Nederlandse zaak geldt, maar een inter-
nationaal probleem." Schrijver advi-
van haar aanvankelijke negatieve rea>
seert de regering alsnog terug te komen
*ie t.a.v. de suggestie van dr. Pakjn.

"Want, hoewel men kan twijfelen over
de vraag of de af te sluiten trustschaps-
overeenkomst de vereiste twee derde
meerderheid in de UNO-Assemblee zou
behalen, toch zou een dergelijk initiatief
het Nederlandse beleid inzake Nieuw-
Guinea in een geheel ander daglicht nie'
een oplossing, maar dan toch een eerste
etappe in de rich'ing van een oplossing
kunnen zijn."

Vergane Ideeën

Redac'eur voor Indonesië van he
Alg- Handelsblad schrijft;
"Vergane ideeën" - "Het ank-kolonia-
lisme was (...) negatief. Het geeft
geen beginsel aan, maar drukt een ste-
riele vijandschap uit tegen de kolonia-
le structuur en dit betekent in de prak-
tijk voor alles de vijandschap kgen de
mogendheid, die over he4 betrokken ge-
bied het bewind had gevoerd. De aan-
spraken van Soekarno op Nieuw Guinea
kunnen alleen uit dien hoofde worden
verklaard- Dit negativisme moest dan
ook op den duur in strijd komen met
het positieve beginsel, het steeds vol-
skekter wordende zelfbeschikkingsrech'
Het standpunt van Soekarno is in de
loop der jaren reeds zeer verzwakt, en
hel zal steeds verder verzwakken- Dit
proces zal zich in de eerste plaats in
Nieuw Guinea zelve van binnen-uit vol
trekken- Nog vormt het geografisch be-
paalde agglomeraat Van Papoea-stam-
men geen natie, maar het vormingspro-
ces is in volle gang en reeds zo ver
gekomen, dal de voorhoede der elite
de met liniaal getrokken schjeidingen
op het eiland niet ais een nationale
grens kan zien, laat skian als een grens
van Indonesië.
Bij de Papoea heeft Indonesië het be-
grip voor hel recht 0p de eigen grond
en het eigent vrije leven levendig ge-
maakt. Naarmate da Papoea politiek
meer op de voorgrond komt, zal het
psychologische aspect van de zaak ook
voor .de Indonesiër veranderen- He4 za)
voor zijn zelfrespect minder moeilijk
zijn de rechten van de Papoea's te er-
kennen dan af te zien van zijn anti-
kolonialistische aanspraken kgenovei
Nederland- En daardoor zal, naar wij
met recht mogen hopen, ook de opge-
schroefde militaire positie veranderen
en van ons standpunt uit bezien, ver-
beteren



DESPORTvan de afgelopen week

VOETBAL
IN NEDERLAND

Eredivisie
Ajax — Blauw-Wi' B—l
Feyenoord — ADO 5—2
PSV — Sparta I—2
NAC — VVV 4—l
DWS — DOS o—4
Willem II — Sittardia 2—l
Elinkwijk — Volendam 3—?
Fortuna '54 — Rapid JC. 2—?
MVV — Enschede 4—C
Ajax 28 20 4 4 89—34 44
Feyenooki 28 14 10 4 72—29 38
PSV 28 14 8 6 57—39 36
NAC 28 14 7 7 48—40 35
DOS 28 15 4 9 68—46 34
VVV 28 10 9 9 48—52 29
Sparta 28 12 4 12 43—42 28
ADO 28 12 3 13 54—58 27
Willem II 28 10 7 11 52—55 27
Blauw-Wit 28 11 4 13 44—64 26
DWS 28 10 5 13 43—53 25
Elinkwijk 28 8 9 11 30—37 25
Rapid JC 28 8 9 11 36—46 2?
MW 28 10 4 14 49—63 24
Fortuna '54 28 8 7 13 50—63 2?
Enschede 28 9 4 15 55—66 2?
Volendam 28 9 3 16 49—67 21
Sittardia 28 5 5 18 35—68 15
Eerste divisie A
GVAV — HVC I—o
Helmond — BW o—-0
Veendam — Vitesse 2—2
Volewijckers — NOAD 2—?
't Gooi — Excelsior 3—3
Wageningen — S<VV 3—l
Rigtersbleek — KFC 2—l
Skirmvogels — Fortuna I—_1 —_

GVAV 26 18 5 3 54—22 41
BW 26 15 6 5 49—23 36
Vitesse 26 14 8 4 47—24 36
NOAD 26 13 7 6 46—34 33
Wageningen 26 11 8 7 46—39 30
Fortuna 26 8 3 15 33—44 19

'' Gooi 26 5 7 14 36—49 17
Rich'ersbleek 26 4 8 14 30—70 lf

Eerste divisie B

Heracles—VSV 2—l
Leeuwarden — Helmondia 5—2
Go Ahead — Eindhoven 2—l
ZFC — Alkmaar I—2
Limburgia — DFC o—l
Hermes DVS — RBC 2—o
SHS — AGOVV 4—2
DFC 26 15 4 7 60—40 34
VSV 26 16 2 8 50—35 34
Leeuwarden 26 15 2 9 61—45 32
Alkmaar 26 13 6 7 55—43 32
SHS 27 12 6 8 57—57 3C
RBC 26 8 3 15 32—51 19
Helmondia 26 5 8 13 34—54 18
RCH ' 26 5 6 15 24—59 16

VOETBAD
De eers'e de bes'e wedstrijd van.he'

nieuwe seizoen, die tussen een VHO—A
en een B —tea m, heeft een genoeglijk
partijtje voetbal opgeleverd.
Er was nauwelijks sprake van strijd er
ook het element spanning ontbrak ei-
genlijk geheel.
Toch heeft deze als selekke-wedskijd
bedoelde ontmoeting tal van pluspun-
ten opgeleverd!

In de eerste plaats was er het Vaak
goede samenspel, waarmee de in oranje
shirts gestoken A-ploeg voor de rus' de
wi'te verdediging onder zware druk ze'
te. Toen diezelfde witte verdediging na
de thee meer aandacht aan de dekking
ging besteden, werd hel voor Manupu4-
ty en zijn mannen heel wat minder een"
voudig.

In de tweede plaats kon men genieten
van he4 goede werk van beide keepers
zowel Stook als Koch hebben hun taaj*.
naar behoren verricht.
He 4 was daarom sneu voor eerstge-
noemde, dat een foutje van hem de ge-
lijkmaker opleverde.
Het rustige, onzelfzuchtige middenveld-
spel van F. Hanasbei en vooral van
Ronsumbre was o.i- het derde grote plus
punt jn deze wedstrijd.

Tot siot dient vermeld, dat de netto"
opbrengst door het bestuur van de VHC
werd afgedragen aan het "Comi'é
Spijtoptanten."
De opstelling luidde:

A- Stook
Ferdinandus Kadir

Coorengel Meraudje F. Hanasbe;
Lopulalang Ronsumbre

Pattikawa Manuputty G. Sibi
-O-

Fea Buisman I. Ohee
Eysenring Davies (M. v/d Wijck'

A. Poey v/h. Kaar Misseyer
De la Motte W. Hanasbei

Koch
SPORT IN HET KORT

SPORT IN HET KORT

SCHAKEN. De afgebroken partij uit de
zesde ronde van he 1 wereldkampioen-
schap schaken is door Botwinnik zonder
verder spelen gewonnen gegeven.
De stand luidt nu 4 — 2 in het voordeel
van uitdager Thai.
KORFBAL. De interland.!—korfbalwed-
strijd België — Nederland is nu in een
7 — 7 gelijkspel geëindigd.
HOCKEY. De interland—weds'rijd voor
dames tussen Wales en Nederland heef'
een 4 — 2 overwinning voor de Wales"
dames opgeleverd.

ZWEMMEN- Ria van Velsen vestigde
een nieuw Nederlands record op de lOC
meter rugslag. Haar tijd bedroeg 1 min
10.4 sec.
WIELRENNEN. De Nederlandse kam-
pioen der achtervolgers, Peter Post
heeft in het Sportpaleis van Antwerpen
een gevoelige nederlaag geleden kgen
de wereldkampioen bij de amateur, de
Duitser Rudi Alkg. In een wedstrijd
over 5 km. werd Post al na 2 km. door
de Duitser ingelopen.

Premier Nash maakt
wereldreis

De premier van Nieuw-Zeeland Nash
komt van 19 k>t 21 mei naar Nederland
in aansluiting op de Gemenebest-con-
ferentie die volgende maand wordt ge-
houden in Londen.
Op zijn programma staat bezoeken aan
een zestal landen in West-Europa.
Verder gaat hij voor een week nair
Rusland en ken dagen naar de Ver
Staten.

Overstreming in
Brazilie

De stuwdam van Orros in Brazilië
houdt nog steeds stand maar er is een
nieuwe breuk ontstaan van 170 meier
lengte- De ingenieurs vrezen dat zij de
dam niet meer kunnen houden.
Hoe groot het aantal slachtoffers van de
overstroming is, valt niet bij benadering
te zeggen. De autoriteiten schatten dat
een honderdduizend mensen door het
water zijn geisoleerd.

Het overstroomde gebied omvat acht ge-
meenten met een oppervlakte van 18,5
duizend vierkante kilometer.
De slad Limoeiro waarvan de 46.000 in-
woners zijn geëvacueerd, is geheel on-
der water verdwenen.

Brandende whiskey
eist 19 slachtoffers

Negentien brandweerlieden zijn om
hel leven gekomen bij een grote brand)
in een opslagplaats voor whisky in de
Schotse stad Glasgow.

De mannen warden verrast door een ex
plosie, toen zij kor 4 na de eerste brand-
melding bezig waren hun clangen af te
rollen. Steekvlammen van dertig meter
schoten omhoog en golven brandende
whisky spoelden de straat op.
De brandweerlieden werden bedolven
onder vallend gesteente. De hele nach'
door zijn 150 man in touw geweest 0m
de brand te blussen.

Drie kardinalen in
comm. landen

Op een Geheime Consistorie heef'
Paus Johannes ken nieuwe kardinalen
gecreëerd. Van zeven kardinalen, onder
wie de aartsbisschop van Utrecht, mon-
seigneur Alfrink, was de benoeming al
bekend. De creatie van de drie andere
kardinalen was een verassing.

Hun namen worden voorlopig niet ge-
publiceerd. Waarnemers veronderstel-
len dat het hier gaat om geestelijken in
communistische landen.

Nasser naar India
en Pakistan

President Nasser van de Ver. Arabi-
sche Republiek is uit Cairo vertrokken
naar New Delhi voor een bezoek van
achttien dagen aan India en Pakistan.
De president -wordt vergezeld door zijn
voornaamste politieke adviseurs. Hij za1

besprekingen voeren met premier Neh-
roe en de Pakistaanse president Ayut
Khan.



Hiermede geven wij kennis van de-
geboorte van onze dochter

JEANNETTE CAROLINE
W.A. de Kraker
JA. de Kraker-Huibregtse
Hollandia 28 maart 1960

Songfestival in Londen

Dertien Europese landen doen mee
aan de finale van het Eurovisie song-
festival in de Royal Festival Hall in
Londen. Van hieruit wordt dit 7-ingfes-
kjn uitgezonden via het zogenaamde
Eurovisienet, zodat in de hierop aange-
sloten landen de wedstrijd per televisie
is te volgen.
Ons land is vertegenwoordigd door de
25-jarige zanger Rudi Carrell, die in de
landelijke voor-songfestival als -beste
ui 4 de bus kwam met het liedje "Wa"
een geluk." Hij kwam gisteren als ken-
de aan de beurt.

Comité „Katholiekberaad”
Hier k lande is in katholieke kringer

de behoefte gevoeld aan een nauwe;)
con'act dat in de loop can 1959 geleid
heeft tot vorming van een overkoepe
lend lichaam van de onderscheiden k."
holieke organisaties onder de naam, Co
mitfe Katholiek Beraad.

De doelstellingen van dit Comik
luidt als volgt;
1 Werkzaam te zijn als coördinprend
lichaam tl_n behoeve van de in Neder-
lands Nieuw Guinea werkzame katho-
lieke organisaties en instellingen;
2 He4 bestuderen en doen bestuderen
van, alsmede he verstrekken van be-
schouwingen en adviezen over vraag-
stukken, welke zich bij het fat ont-
wikkeling brengen van Nederlands
Nieuw Guinea voordoen en waarom-
trent opinievorming door (katholieken
wenselijk en/of noodzakelijk is.

In het comité hebben zitting vertegen-
woordigers van de Vicariaten Hollandia
en Merauke, van de Sint vincen'ius
Stichting, de Regionale Afdeling Neder-
lands Nieuw Guinea van de A.R.K.A.
de Stichting Katholieke Pers, terwijl
voorts een aantal andere katholieke le-
den mede van het comité deel uitmaken
De samenstelling van het comité is als
volgt:
Voorzitter: Mr. H.J-G. Davids
Secretaris: J.C.M. Bakker
Leden: Mr. J.H.G. .Boekraad, Dr. P..T
van Dooren, P. Hoeboer m.s.c, C.S.I.J
Lagerberg, Mr- J.E.R.A. Mannaerts, M
Maresch, J.H.E.Th. Meuwissen, J. Mün-
'nir.gsof 0.f.m., Mr. H.W.M. Stokvis,1
F. Poana, Ir. D.W. Tarenskeen.

Longkanker door
cigaretten

Een rappor' van. de Wereldgezond-
heidorffanisatie noem' als belangrijks'e
oorzaak van longkanker he roken van
sigaretten. He' rapport is opgesteld dooi
een internationale studiegroep van me-
dische deskundigen die eind vorig jaar
voor het eerst bijeenkwam.
Zij komt verder tot de conclusie dat
longkanker m'èèr voorkomt in steder
dan op het platteland.
Er zijn aanwijzingen dat de vervuiling
van de lucht door rook daarbij een grc
te rol speel.

Vrijwel gelijktijdig met de publikake
van het rapport van de Wereldgezond-
heidorganisake heeft president Eiseni-
hower voor de Ver. Stalen de maand
april uitgeroepen tot kankerbestrijding?
maand. Het aantal Amerikanen da'
jaarlijks aan kanker sterft bedraagt
250.000

ORIËNT THEATER
vertoon 4 heden 30-3 voor he 1 laatst de
bijzondere -w(estern

"HORIZON'S WEST"
met de topskrren Rock Hudson, Julia
Adams en Rober 1 Ryan
In brilliante kleuren.
SENTANI 31-3: "HORIZON'S V££ST"
Holl.-Binnen 31-3: "THE NIGHT RUN-
NER" met Ray Dan'on en Colleen Mil-
ler.

REK, heden 30-3 en morgen 31-3 de
grandiose film, die geheel in he 4 ru-
moerige Malakka is opgenomen dorir
Rank's Studio's

"Wi^SDOM'S WAY"
(Hartstochten in de Tropen)

met peter Finch, Mary Wie-
Srijdkneel in Malakka van extremis-

ten en Engelse eenheden. Extreme lei-
ders, marionet*en van he Rode Regiem
zaaiden terreur en razzia's onder de be-
volking.
Executies, van allen die zich aan d"e
vrijheidskijd onttrokken. Dit is de
ste film opgenomen in Vrij Malakkai

e! in Technicolor opgenomen. Een
film waar veel Maleis wordt gesprok in
Ook met de Nederlandse tekst.
Hedenavond in REK de premiere hier-
van.
Heel spoedig in REK de grote film:

"DE TIEN GEBODEN"

Aan vrienden en kennissen van wie
ik geen persoonlijk afscheid heb kun-
nen nemen, een hartelijk vaarwel.
Mevr. JA. Davitsz-van der Hoeven,
a/b Ms. "Borneo"

Te koop: FIAT 1100 model 1959, 11500
km gereden, kleur: zwart dak, rode
body.
Lafleur, Berg en Dal

Van 1 april t/m 8 april 1960 is dp\
maatschappelijk werkster yan de Dienst
van Sociale Zaken en Justitie uitstedig
1 1

Franse Film Expeditie Gaisseau
Bestelde parachute post envelop|>en

kunnen donderdagmiddag 31 maart Woi
den afgehaald tvs_en 5 en 6 uur aan
de ingang van de Jachtclub, Hollandia

Attentie pickup-bezi'ters

HOLLANDIAFILM heeft weer in voor-
raad:

PE.IO Duplo kristalsystemen- en kris-

tialsaffieren, Studio "O" elementen- saf

fieren (schroef) LP, SA saffieren (klem

De afdeling ARBEIDSZAKEN vraagt,
voor direct:

een ADJUNCT COMMIES

vereist: MULO-diploma
salarisgrenzen: f 208.— — f 288.— p.m

of
een COMMIES

vereist: MULO-diploma en 4 jaar ad-
ministratieve ervaring,
salarisgrenzen: f 250, f 430,— p.m

ile te verrichten werkzaamheden befi
keffen administratie en s'atiskeken var
arbeidszaken en veiligheidstoezich'.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan het Hoofd van de Afdeling Arbeids-
zaken te Hollandia, Dok II

MULO-zaal Noordwijk.
Zaterdag 2 april de kinderfilm

"DE RODE PIMPERNEL"
Entree ZIGO-leden f 0,75; niet ledein
f 1—" , .Aanvang 18.30 uur. Kaarten verkrijg-
baar bij Mevr. Makay, van der Crap-
laan, Noordwijk.

ENG en NED- POCKET-BOOKS
BOEKEN — TIJDSCHRIFTEN

KANTOOR- & SCHRIJFBEHOEFTEN
DRUK- & STENCILWERK

17ederom verkrijgbaar:
«HOLLANDIA 50 JAAR"

Bij "GEBR. TERLAAK"

BEKENDMAKING

De Chef van he 4 Postkantoor te Hol-
landia deelt mede, dat mv_t ingang van
1 april a.s. de pakket-postdienst me' Au-
stralisch Nieuw: Guinea en Papua za
worden opengesteld.
De tarieven zijn als volgt;
Zeeposk

tf/m 1 kg f 2,50
boven 1 km, 3 kg. f 3,20
boven 3Vm skg f 4,10

Luchtpost;
t/m 1 kg f 2,20

boven 1 km 3 kg f 2,85
boven 3 km 5 kg f 3fir
vermeerderd me' f 1,45 per 500 grarr
of gedeelte daarvan.

Voor nadere inlichtingen telf. 115

filmprogramma
ORIËNT THEATER
Hong Lian-film bedrijf vertjxrnl don-
derdag 31-3 en vrijdag 1-4

"THE INDIAN FIGHTER"
met Kirk Douglas, Elsa MarMnellJ *r
Walkier Matthau.
Een zeer goede western met spannende
momenten-
In Cinemascope en Technicolor


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 74 30.03.1960
	Nieuws ongeregeldheden in Zuid-Afrika Rouwdag voor de doden
	Kernproevenconferentie
	Croestejev op slagvelden van Verdum Bezoek aan syon
	N.G. een swestie die het westen aangaat
	Lezing oud. res. S. van der Goot
	Verdediging van Ned. Nieuw – Guinea
	Nieuw – Guinea, beschouwingen
	Vergane Ideeën
	DE SPORT van de afgelopen week VOETBAL IN NEDERLAND
	SPORT IN HET KORT
	Premier Nash maakt wereldreis
	Overstreming in Brazilie
	Brandende whiskey eist 19 slachtoffers
	Drie kardinalen in comm. landen
	Nasser naar India en Pakistan
	JEANNETTE CAROLINE
	Songfestival in Londen
	Comité „Katholiekberaad”
	Longkanker door cigaretten

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4


