
2e JAARGANG NO. 75

NIEUWGUINEAKOERIER
DE GROENE

onathankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea.
DONDERDAG 31 MAART 196f

StrubbelingeninZuid - Afrika
Massa arrestaties

Lziaksche
groep in de Ver. Naties hebben om het
debat verzocht kwijl de Afrikaanse le-
den landen om drastische maakegeler
hebben gevraagd waaronder economi-
sche sancties tegen de Unie van Zuid
Afrika.

Hierbij behoorde de voorzitter van he
Afrikaanse nationale-congres Alber'
Lufuli. Ook tWee blanken, leden van de
Liberale partij werden in arres' gesteld
De voorzitter van de verenigde opposi-
tie partijen vroeg om een menselijke;
wetgeving voor de gekleurde rassen.

Een kerkdienst, waaruit a ]ie blanken
geweerd werden, werd gehouden vooi
de gevallenen bij de schietpartij jr
Shar'ville. In Johannesburg vuurde de
politie eergiskravond over de hoofden
van een menigte die protesteerden teger
een huurverhoging van 2 shilling
Er werd niemand gewond en de menigte
verspreidde zich daarna rustig.

Waarnemers bij de Ver. Naties voor-
spelden dat de vergadering van de Vei-
ligheidsraad die gisteren over de toe-
stand in Zuid Afrika zou beginnen, de
stormachkgste zal worden in het be-
staan van de raad.

Juist voor het aanbreken van de dag deed de politie gisteren in Zuid-Afrikainvallen in de huizen van de links georiënteerde politieke leiders in een poginr
om de onrust in het land tot een einde le brengen, die is ontstaan door heneerschieten van 70 Afrikanen in d|e afgelopen week.
Ongeveer 100 personen die contacten ortierhielden met 28 politieke erganisa icfwerden gearresteerd. "

"»

Australië en deZuid-Afrik.
strubbelingen

De Aus'ralische premier Menzies
heeft het standpunt van Zuid Afrika
waarin deze zegt dat de gebeurtenissen
in Zuid Afrika de binnenlandse aange-
legenheden van dit iand betreffen, ge-
steund- Niettegenstaande de alom ver-
kondigde verontwaardiging over het ge-
beurde in Shartville is de Australisch
politiek tegen het bespreken van de bir
nenlandse aangelegenheden van Zuid
Afrika in de Ver. Naties.
De Labour partij heef' in Canberra doer
wekn dat de gebeurtenissen wel vooi
het wereldforum moeten worden behar
deld en ook dat de Zuid Afrikaanse
kwestie besproken moet worden door de
conferentie der premiers van het Britse
Gemenebest in Londen.
Zij drukk haar spijt ,u-t dat de mening
van de Australische premier Menzieszou kunne" worden gezien als de me-
ning van de Australische natie tegeno-
ver het gebeuren in de Unie.

In Sydney moest de polike versterk'

worden om de demonstratie van de stu-
denten van de universiteit van Sydney
tegen de rassenkweske in Zuid Afrika
onder controle te houden.
De politie verrichtte enkele arrestaties.

Z.-Afrikaanse strubbelingen
in TweedeKamer

In de Tweede Kamer zal de socia-
listische fracfieleider de heer Burger
volgende week de minister vragen
stellen in verband met de recente go
baur'enissSen in Zuid Afrika.

Aanleiding h: - een b.:,- l'
van prof. de Quay aan de Kamer.
Daarin verklaar' de premier da 4 de re-
gering ten aanzien van het gebeurc | "in Zuid Afrika geen stappen onderl-
neemt. Het Nederlandse standpunt is
voldoende bekend en bovendien, zo zeg'
hij, heeft de kwestie de aandacht va;n
de Veiligheidsraad. Hierdoor, aldus prof
de Quay, zal er de volle internationale
aandacht op worden gevestigd.

Mr. Burger vindt deze brief teleur-
stellend. Hij vraagt nu om duidelijker
uitspraak, vooral ook 'erwille van de
velen van niet blanke huidskleur die
binnen het koninkrijk der Nederlanden
wonen.

De Surinaamse Volksvertegenwoordi-
ging heeft een moke aangenomen waar-
in de Afrikaanse apartheidspolitiek
wordt veroordeeld. De Surinaamse re-
gering zal bij wijze van protest de han

delsbetrekkingen met zuid Afrika ver
breken.

Hoewel in de meeste steden van de
Unie de Afrikanen vandaag weer aan
he werk gingen, bleef in en om Kaap-
stad ruim 75 procent van de arbeiders
'huis. Het bedrijfsleven in de stad en
het werk in de haven kwam vandaag
niet 0f nauwelijks op gang. Het pan-
Afrikaanse congres blijft bij monde van
een van zijn leiders dr Zillih vastbeslo-
ten dat z ij een algemene staking zal
uikoepen als de regering de passenwet-
kn niet definitief intrekt.

Voorstel alle kernproeven
te verbieden

De Amerikaanse en Britse delegaties
op de Geneefse conferentie over het be-
ëindigen van kernproeven kregen giste-
ren hun instruckes.
Deze zijn het resul'aa' van de bespre-
kingen tussen president Eisenhower er
premier MacMillan in Camp I/avid.
De staatslieden hebben besloten in k
gaan op het Russische voorstel om alle
waarneembare kernproeven te verbie-
den en ook de kleine kernproeven on-
dergronds voorlopig achterwege k la*en
Zij skllen als voorwaarde dat eerst
overeenstemming moet zijn bereikt ovei
een internationaal controlestelsel.
Verder dient de Sovjet Unie aceoord k
gaan me' een gemeenschappelijke studie
ter verbetering van de methoden om
ondergrondse proeven te ontdekken.

De Russische suggestie om de opschor-
ting van de ondergrondse proeven 4 of
5 jaar k laten duren heeft geen goed.
keuring van Eisenhower en MacMillan
kunnen krijgen. Volgens waarntemers
hebben zij deze periode willen beper-
ken tot i, of hoogstends twee jaar.

Vliegdekschip „Karel
Doorman” bezoekt N.G.
H.M- vliegdekschip "Karel Doorman"

zal vergezeld van tWee onderzeeboot-
jagers tijdens een vlagverk>on-reis naar
landen in het Verre Oosten o.a. ook eer
bezoek brengen aan Nederlands Nieuw
Guinea. Het smaldeel dat eind mei ui'
Nederland zal vertrekken, wordt midder
december weer in Nederland terug ver-
wacht.
Dit werd meegedeeld door de Marine
Voorlichtingsdienst.
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N. Guinea kwesties in de
Tweede Kamer

Het debat oyer Nederlands Nieuw
Guinea is dinsdag in de Tweede Kamer
begonnen. De Telegraaf schrijft in een
commentaar dat er redenen zijn om aan
te nemen, dat het buitenlandse beleid
nog veel te wensen overlaat. Het rap-
port over de censuurkweske was onthu 1

lend wal beke_t de mentaliteit welke
in een gedeelte van het ambtenaren-
korps heerste. Geregeld beueiken ons
berichleji dat het benoemingsbeleid zui-
ver op poli'iek-religieuze gronden is
afges'ernd en dat nauwelijks rekening
wordt gehouden met de bekwaamheden
en de belangstelling van de ui' te zen-
den persoon. Het "_ te hopen, dat de
Tweede Kamer in dit opzicht niet voor
scherpe kri'iek zal 'erug deinzen en da'
de regering deze kritiek ter harte zal
nemen. Het zjet er volgens het Neder-
landse ochtendblad overigens naar ui'
dat het kernpunt - de verdediging var
Nieuw Guinea en de staatkundige toe-

Indonesie ontstemd
over Rood-China

Als de regering in Peking voortgaat
me' haar anti-Indonesische campagne
zal een bevredigende regeling van he
vraagstuk der Chinezen in het buiten^
land er niet gemakkelijker op worden
Dil schrijft de Indonesische minister
van Buitenlandse Zaken Soebandrio ir
een brief aan zijn Chinese ambtgenoot.
Deze brief is een antwoord op een schn-
ven van de Chinese minister Tjen Vi
waarin Djakarta er wordt van beschul-
digd de uittocht van Chinezen uit In-
donesië 'e bemoeilijken. Dr. Soebandric
schrijft nu dat z ijn regering alles i,n
he* werk heeft gesteld om de 7000 Chi-
nezen die tot dusvere zijn gerepatrieerd
zo snel msgelijk te laten vertrekken. Hi'
verklaart zich bereid zo nodig verder
overleg met de Chinese autoriteiten tr
plegen.

komst van het land - niet of nauwe
lijks ter sprake zal komen. Het blad
schrijft verder dat de ministerraad zich
deze week met het defensievraagstuk ir
Nieuw Guinea hééft bezig gehouden,
maar zij schijn 4 niet tot een beslissing
of1 een definitief standpunt ten op-,
zichte van de k nemen maatregelen;
te zijn gekomen. He' doet het blad
vreemd aan dat Wel over de censuur-
kweske zal worden gesproken en ovei

het bezoek van de parlementaire mis-
sie in 1958, terwijl onze positie in Nieuw
Guinea in internationaal opzicht word1
uitgehold en er nog s'eeds geen maat-
regelen zijn gekoffen om onze defen-
sie binnen de kortst mogelijke kjd voor
haar taak in Nieuw Guinea berekend
k doen zijn. Het blad besluit; "bij het
kamerdebat moet aan het ncht treden
dat over de houding van de Nederland-
se regering ingeval Indonesië tot open-
lijke strijd of grootscheepse infiltratie
overgaat, geen verschil van mening kan
bestaan."

Visserij in Austr. N. Guinea
De visserij in dit gebiedsdeel omvaJ

naar het Buil. SPC mededeelt zowel
zeevisserij als zoetwatervisserij. Van de
vier soorten zoetwakrvis die er wer-
den geïmporteerd en aangezet i s alleen
de Tilapia geslaagd en me' groot succes
uitgebroed. De vis wordt nu gedistri-
bueerd in sommige laaglanden en en-
kele hoog gelegen streken.
In de moerassen boven Port Moresby
de Waigami moerassen word4 reeds
jaarlijks enkele duizenden kilos van de-
gepookc vis gevangen, door de in de
buurt der moerassen wonende autoch-
tonen die er een lucratief bedrijf in
vinden.
Op hoogten van 500 tot 1000 meter ge-
dijt de vis niet z0 goed, hoofdzakelijk
door gebrek aan voedzame waterplan-
ten, waardoor de zoetwakrvis uitslui-
tend op algen is aangewezen.
In de bergen heeft het visvijversysteem
succes opgebracht nadat bemesting en
bijvoederen werd toegepast. Op de Bin-
ten plantage in het Hagen gebergte
bracht een visvijver na 18 maanden uit-
gepoot, 4000 kg. vis op.
Proeven hebben uitgewezen dat de kla-
pia op een hoogte van 2200 meter nie.

meer gedijt- Een bijgaand voordeel van
deze viskelt is dat tegelijkertijd he
muskietenvolkje belangrijk verminderd
wordt. Voor de muskie'enbestrijding :s
de tilapia effectiever dan gambusia.

De kortelings ui 4 Malakka geïntrodu-
ceerde goerami heeft no g geen vangsten
afgeworpen. Zij floreren het besl in la-
ge en middelhoge landen.
Een ingevoerde karpersoort gedij' be'ei
in het hooggebergte.
In vele beken en rivieren zijn forellen
ingebracht door particulieren, planters"
verenigingen en maa'scliappijen.
De authentieke recordforel die gevan-
gen werd- woog 7 pond en 4 ons. Ook
aal, harders en brasem komen in ver-
lende rivieren en meren voor.
In Noord Australisch Nleuw-Guinca
vindt men een overvloed van barramun
di, daartegenover treft men in de zuid
i'ivieren kabeljauw aan.
Het vissen wordt meae'al beperkt k>'
periodiek opdrijven van de vis, naar
gelang het seizoen. Wanneer de rivier-
sand hoog is verhuist de vis naar he
laagland, in die 'ijd vist men meestal
buiten de oevers op het overstroomde
gebied.

Als de wa'ers'and laag is, is het water
helder en zwemt de harder de barramun
di en andere vissoorten stroomopwaarts
wat gebeurt bij bepaalde maanfazen, op
welke tjjden er dan ook druk gevist
wordt. Geregeld wordt nieuw en beter
vistuig en netten verstrekt wat een groe
iende visvangst bevordert.
De distributie van fabrieksnetkn, di*
goedkoper zijn hebben grotere mogelijk-
heden geopend, daardoor word1 het
langdurig kostbaar proces van met de
hand geknoopte netten vermeden.
In de laatste tijd heeft men proeven
aangezet i_ et nylon netten. Op de Noord
kust is een vaartuig van 20 meter lengk
in de vaart, dat dient als moederschip
voor moorboten.
Deze motorboten worden in het Zuiden
gebruikt voor de riviervaart.
Verder experimenteert men met boter*
met aanhangmotors en andere vaartui-
gen inclusief dubbelprauwen.
Eeuwen lang reeds heeft men met vis-
lijnen tonijn en makreel gevangen, ech-
ter heeft de import van deugdelijke lij-
nen de visvangst een flinke stoot naar
boven gebracht-
Het gebruik van geep als aasvis brach'
tevens .goede resultaten bij het vissen op
makreelscholen. De koter in gebruik
ep de Noordkus' maakte vangsten van
500 tot 1000 pond per dag-
De beste resultaten werden snachts ver-
kregen in de buurt van riffen op enige
afstand van havens.

Visserij in Ned- N. Guinea
Om het gemis aan proteine in he

plaatselijk dieet te beëindigen heelt de
regering plannen gemaakt 0m de visse-
rij op Nederlads Nieuw-Guinea belang-
rijk uil _t e breiden.
Onder leiding van ambtenaren der zee-
visserij zijn een tweetal bases voor vis-
serij alhier gevestigd; een k Hollandia
een k Manokwari. Recent z ijn in de
Hollandia basis de eerste gemotoriseerde
vissersboten gereed gekomen.

Inderdaad zijn de bootjes no# be-
trekkelijk klein, echter dient in aanmer-
king genomen te worden dat Voor de lc
cale vissers de overgang van zeilprauw
naar motorboot een grote sprong voor-
waarts betekent.

Een begin is eveneens gemaakt me'
de binnenvisserij. Daarvoor is te Jaba-
so aan het Sentanimeer een binnenvisse
rij basis gebouwd, waarbij een kankoi
en huis voor de aldaar gestationeerde
ambknaar. Reeds in juni vorig jaai
werden 15 pond zoetwa'ervis 'er voort-
kling in het Sentanimeer gepoot, waar-
van naar waarneming deed blijken be-
reids diverse scholen jonge vis aanwe-
zig zijn.

Tot nu toe werd in meren en rivieren
in Nederlands Nieuw-Guinea ter voor!-

teell ingevoerd de ondervolgende vis-
soorten:
karpers — de reuzegoerami — k_apia
— sepat Siam — de gewone goerami.

H.v. Pel in Buil. EfC

Studentenraad over
wetenschappelijk

onderwijs
De Nederlandse studentenraad, he

overkoepelend orgaan dat alle 350uC
Nederlandse studenten omvat, heef*
zich uitgesproken over he 4 wetsontwerp
voor regeling' van het wetenschappelijk
onderwijs. De raad is sterk gekant te-
_tn lic' vuuiski da' de mogeiijkheiü
openl om een sturienl de toegang ir ont-
zeggen tot de collegezalen als hij nie'
binnen een bepaalde termijn zijn exa-
mens aflegt.
Dit acht de raad principieel onaanvaard
baar. In een verdere aantekening van
de studentenraad houdt zij een plei-
dooi voor de bevordering van het in-
zicht in de eenheid en de samenhang
van de wetenschappen.



Ontmoeting Croestsjevde
Gaulie

STRIJD TUSSEN TWEE EGO'S
■De handelsreiziger voor Rusland Chroes
tsjev heeft weer eens zijn koffers ge-
Pakt en doe 1 de ronde in Frankrijk, hij
2-J daar zijn eerste ontmoeting hebben
met de temperamentvolle Fransmar
Charles de Gaulle.

Voor Rusland staat er een hoge prijs
°P het spel; nl. het verzwakken van de
vriendschap tussen de Gaulle en Aden-
auer's Duitsland, de hoeksteen van de
Franse politiek in Europa.

Als hij de banden tUssen Frankrijk
en Duitsland losser gemaakt heeft er
tegelijk de weinige Franse steun aan de
NATO noch meer kan verzwakken, dan
beeft hij voor de a.s. topconferentie een
Paar koeven gekregen.

Maar de Gaulle speelt ook zijn spel
Voor Chroestsjev wordt anc pracht en
Praal van het staatsieceremonieel da'
Frankrijk maar op kan brengen gemo-
biliseerd- Intussen houdt hij een oogje
gericht op westelijke bondgenoten en
zingt daarbij he4 refreintje: Alles wa
jullie doen, doe ik beter"
Eisenhower en MacMillan hebben bei-
den hun dag met Chroestsjev gehad
maar wanneer het topdag is in Parijs
kan de Gaulle denken: Die het laakte
sPrak met Mr. K. sprak het luidst.
CHROESTSJEV WIL EEN VERDRAG

Westerse diplomaten in Moskou zijr
van mening da4 Chroeskjev skeeft naai
een Russisch—Frans verdrag om de
Gaulle nog grotere visioenen van groot-beid k geven. Vroeger heeft de Gaull,creeds een verdrag met sküin gemaak'
da' geannuleerd werd toen Frankrijk
toestemde in de herbewapening var
Duitsland. Chroestsjev suggereert da'
Pas nadat Frankrijk bondgenootschap
sloot met Rusland in 1891 en 1935. he'
land een grote rol in de geschiedenis
sPeelde. Een Russische redenaar ginf
zelfs zover om Frankrijk en Rusland 'e
vergelijken met de twee grote vleugels
Waarop de vogel Europa drijft.
In contrast spreken de Russen over de
bond met Duitsland als "liaisons dange-
reuses" (gevaarlijke bindingen). Verder
stimuleren ze de Franse vrees voor eer
hereniging tussen Oost en West Duits-
land.
ATOOMZETEL VOOR FRANKRIJK

Wat de belangrijke factor "prestige"
aangaat, kan Chroestsjev Frankrijk
steunen bij het verkrijgen van eer
attoomzekl in Geneve.

De Russische actie bij de Franse atoom
explosie bepaalde zich tot wat gekreun
meer uit ZOrg dan uit woede.
Wat Frankrijks eerste zorg aangaat ni
Algerije, kan Rusland aantonen dal hei
zich steeds vrijwel afzijdig gehouden
heeft.

Hoe zal dat alles bij de Gaulle in de
pul vallen? Goed ingelichte diplomaten
menen dat het ZOet gefluit Van Chroest-
sjev weinig invloed zal hebben op de
Gaulle. Het gaat voornamelijk om hoe
Chroestsjev zal reageren op het gepraa'
van de onafhankelijke Fransen als ze

over Boedapest een woordje gaan wisse
len. Wanneer de Rus kwaad wordt, dan
kan het bezoek werken als een boome-
rang.
Ook als het bezoek wordt gebruikt als
een forum van aanvallen op vriend
Adenauer dan zal de Gaulle die niet
nemen en van zich af spreken.
Wat de Gaulle inkesseert is slechts
openlijke breedvoerige debatten over
ideologie en ontwapening, wanneer hij
merkt dat Chroestsjev niet alleen inte-
resse heeft in mach4 maar ook in philo-
sofie, dan zou hij werkelijk indruk ma-
ken.
Beiden houden van debatten, dus wan-
neer die twee bezig zijn met praten dan
is de hemel de grens.

Voetbalbond

De Voetbalbond Merauke doel een be-
roep op Nederland om steun. Deze voet-
balbond telt 13 verenigingen. Er zijn
een vijftal uitsluitend autochtone ver-
enigingen, een drietal gemengde ver-
emVinpen waarin Pajsoea's, F^rope^i-:
nen en IrKlüiïc_iëef_ gezdmtyiiijk spel-len, drie Indonesische verenigingen (Am
bonnezen, Timorezen en Keiëzen) en
twee» militaire verenigingen (Mariniers
en Koninklijke Marine)
Tot op heden moeten een kleine 300 wed
strijden per jaar op één veld (gepacht
van een particulier) worden gespeeld.
Hierin komt thans verandering, maar
dat geeft de Voetbalbond grote zorgen

MEDEDELING AAN ONZE ABONNE'S TE HOLLANDIA BINNEN

Met ingang van 1 april 1960 zal de verrekening van abonnementsgelder

voor abonné's te Hollandia Binnen, ui'sluitentl mogelijk zijn via onze Agente
Mevr- Leeuwenburgh, Bloemenhandel "Yvonne". Wij verzoeken onze abonne'
aldaar medewerking om tijdig voor de 10de van iedere maand hun abonne-
mentsgeld te voldoen.

Adm. "Nieuw-Gumea Koerier". \

MEDEDELING AAN ONZE ABONNE'S TE IFAR.

Met ingang van 1 April treed* te Ifar de Bakkerij "BRAUN" als onze Agen'

Adm. "Nieuw'-Guinea Koerier"

PEICO START OP MEOS NOEM

De "Papuan Export & Import Conn-
pany" van de heren Jouwe en Womsi-
wor is dezer dagen op het eiland Meo.
Noem, pal ten Westen van het eiland
Japen in de Geelvinkbaai, met de hout-
kap begonnen. Zoals bekend lag het aan
vankelijk in het voornemen om de mei
Japanse firma's gecontracteerde partij-
en hout, 2500 m3per maand, op Süpiori
(Noord Biak) te kappen.
Om meerdere redenen mislukte dit ech-
ter en men heeft thans het oog la1e:-|
vallen op he4 eiland Meos Noem, omda'
de grondrechten op dit zeer schaars be-
volkte eiland gemakkelijk liggen-
Met behulp van het H.P.B. Steroei zijn
inmiddels 100 werkers geworven in de
dichtistbijzijnde dorpen Serewen, Porn
Wooi en Wooinap.
Naar verluidt wordt hel eerste Japanse
schip reeds eind April a.s. in de Koem-
ray Baai, die een natuurlijk-beschuke
haven vormt, van Neos Noem verwacht
Het hout dat men nodig heeft, bestaat
ui' de zachtere soorten zoals kaju Tjina
matoa e.d. De opvoer naar de kust ge-
schiedt uitsluitend met mankracht.

Tweede Kamer behardelt
N.G. Kwestie

De Tweede Kamer staat deze week ir
het teken van Nieuw Guinea.
Behandeld zullen worden de begrokn_
vnr,v iQ^q. he' uit 1955 Hatp.ende wets-
ontwerp ovei teil wijziging Van de be-
windsregeling en het verslag van het
bezoek dat een parlementaire missie ir
1957 aan Nieuw-Guinea heeft gebracht.
Tenslotte zal de Kamer luisteren naai
het verslag van de commissie die einde
vorig jaar een onderzoek instelde naai
onwettige poskensuur op Nieuw-Guinea
De vergaderingen van gisteren en van-
daag zullen zo nodig 's avonds doorgaar

Frankrijk wint
Songfestival

Frankrijk heeft met glans het Eurovi-
sie songfeskval gewonnen'met Engelanr'
op de tweede en Monaco op de derde
plaats. Deze drie landen verwierven re;
peckevelijk 32, 25 en 15 punten toege-
kend door juries uit de hoofdsteden der
dertien deelnemende landen.
leder jurylid kon een stem uitbrengen
en zo zijn voorkeur laten blijken.
De grok overwinnares was de 18 jarige
Jacqueline Boyer dochter van Lucienne
Boyer.
Nederland was dit jaar niet erg geluk-
kig. Eric Carnell kreeg met z ijn liedje
"Wat een geluk" maar twee punten, eer
uil itaüë en een uit België.
Nederland heeft overigens 2 van de 5
tot nu toe gehouden Eurovisie songfes-
tivals gewonnen.

Pres. Nasser in
New Delhi

President Nasser is in de Indiase
hoofdstad New Delhi aangekomen voor
een twaalfdaags bezoek-
Hij werd op het vliegveld begroet door
president Prasad en premier Nehroe.

Prins Bernhard opent
zenderpark

Prins Bernhard zal op 2 mei het
nieuwe zenderpark van Radio Neder-
land Wereldomroep openen.
Dit zenderpark dat bij Lopik in de pro-
vincie Utrecht ligt, is al enige tijd in ge-
bruik. De modernste apparatuur staat
er opgesteld en bestaat uit drie zenders
van 100 kilowatt, een var. 50 kilowatt en
een kleine zender van 10 kilowatt.
Tien jaar geleden gaf de regering op-
dracht voor de bouw van deze nieuwe
korkgolf-zenders. Prins Bernhard zal
de officiële opening van he zenderpark
verrichten in zijn iuncke van bescherm
heer van Radio Nederland Wereldom-
roep.



Standpuntenuitcengezet

op ontw. cont.
De wes'elijke en communistische ge-

delegeerden op de ontwapeningsconfe-
rentie, hebben gisteren hun standpunten
uiteengezet over het verdere verloop
van de besprekingen.
Nu beide partijen het er over eens zijn
dat elke fase van ontwapening gepaard
moet gaan met controle, schijnt het n jet
mee te vallen vast te stellen aan welke
van deze twee aspekkn voorrang moet
worden gegeven.
De westelijken staan erop dat nu eerst
de kwestie van de controle tot m de-
tails wordt besproken. De communis-
tische gedelegeerden willen eerst bijzon
derheden van het ontwapeningsschema
onder de loep nemen.

Laatste nieuws
Nieuw - Guinea in de Tweede Kamer

De Kad! P.u.d.a. brengt lof aan oud Gouv. van Baat
In de Tweede Kamer is bij de behan-

deling van Nieuw Guinea aangelegen-
heden van verscheidene kanten lof ge-
uit voor oud gouverneur Van Baal.
De heer De Kadt van de Partij van de
Arbeid zei dat de oud-gouverneur te-
recht is gelaakt in verband me' de cen-
suur kwestie, maar dat dit een onjuis4
beeld geef 4 van zijn persoon. Dr. Van
Baal heeft onder moeilijke onhandig-
heden belangrijk werk verricht, aldus
de heer De Kadt. En de balans van
zjin optreden slaa' nie' over naai
"braaf" maar naar "lof", naar hoge lof
Ook de heer Van de Wetering van de
Christelijke Historische Unie noemde
de oud-gouverneur een man van grote
stijl wiens werk van blijvende waarde
is geweest. Deze afgevaardigde betwij-
felde of de Papoea bevolking erg geluk
kig zal zijn met de wijziging van de
bewindsregeling. Hij had verder kritiek-
op het schoolbeleid en verklaarde zich
geschokt door de subsidie die is ver-
leend aan de katholieke primaire mid-
delbare school in Hollandia. De heer
Pakjn van de Partij van de Arbeid
sloot zich daarbij aan vroeg zelfs de
regering de subsidie in k trekken.
De heer De Graaf van de Katholiek(
Volks Partij betoogde da4 er behoefte
bestaat aan een program van ac'ie v/aai
in richtlijnen voor de verdere ontwik-
keling van Nieuw Guinea worden uit-
gestippeld De socialistische afgevaar-
digde De Kadt bracht de reeenk dernor
strakes in Sorong ter. sprake en zei k
vrezen dat de regering weinig (heeft
geleerd van de gebeurtenissen in Bel-
gisch Kongo. Hij drong aan op het stel-
len van een termijn voor zelfbeschik-
king.

Op de tweede dag van de debatten
over Nieuw Guinea in de Tweede Ka-
mer, merkte de KVP'er Van Meel §r

dat de reglering het belang van de land
bouw niet voldoende erkent. Reorga-
nisatie van de Landbouw Voorlichting
dienst achtte hij gewenst. De heer W:e'
da van de Partij van de Arbeid skmd.e
in met de genomen maatregelen in de
censuiurkwestie, doch m.ende da' de
oorzaken dieper liggen en da' jorflê
nie' bevooroordeelde mensen naar
Nieuw Guinea moeten worden gezon-
den. Er moet een vrije pers zijn en
vooral een overal hoorbare radio
Over de verdediging zei hij dat Nieuw
Guinea geen land is om zich met wa-
pens tegen Indonesische aanvallen te
beschermen- Beveiliging in het politie-
ke vlak biedt volgens hem meer kans

De Anti Revolutionaire afgevaardigde
de heer Bruins Slot pleike voor eer
grootscheepse uitbreiding van het ondei
wijs. Hij sprak niet alleen van middel-
bare scholen maar ook van een univer-
siteit. Er dient z0 spoedig mogelijk een
kader van 500 autochtonen te komen
zo zei hij om dit land ook economisch
te kunnen besturen. Verschillende af-
gevaardigden, spfaken over de sub-
sidie aan de Primaire Middelbare
School in Hollandia. Van Protestan'
Christelijke zijde ziet men de subsidie
verlening als een fout die spoedigst
dient te worden hersteld.

Noodtoestand in
Zuid -Afrika

De Zuid Afrikaanse minister van Jus-
titie, Erasmus, heeft in het parlement
de noodtoestand afgekondigd voor 80
van de 300 arrondissementen van de
Unie. Bovendien zijn 18 eenheden var
de Zuid Afrikaanse burgerwacht ge-
mobiliseerd. Voor de bijeenkomst var
hel parlement was een menigte van
enige duizenden Afrikanen uit Langa
opgemarcheerd naar Kaapstad. Ze de-
den dit om de vrijlating te eisen van
de in de ochtend gearrespteerde lei-
ders van een groot aantal politieke

organisaties en vakbonden. Onder rie^c
150 arrestanten, Afrikaan^!.. Indische

en ook blanke leiders was ook de voor-
zitter van de Afrikaanse Nationale Cor
gres, Lukilis.

Premier Verwoerd verklaarde echki
s'middags in het parlement dat
restanten reeds op de terugwee waren
en dat de situatie in het gehele land
onder conkole was. Hij zeide dat orde
en rust zonodig met behulp van het
leger zal worden gehandhaafd.

Ook kwamen er berichten binnen ovei
botsingen tussen Afrikanen en poli'ie
bij iStellenbosch. Verschillende gebou-
wen in een Afrikaanse woonwijk zou-
den in brand zijn gteskiken.

GeneraalFrancoontmoet
Spaanse kroonpretendent

Het Spaanse staatshoofd genera-a'
Franco heeft een ontmoeting gehad me*,
de Spaanse troonpretendent. Don .Tuan

De ontmoeting had plaats op Spaans
grondgebied en ging waarschijnlijk ovei
de toekomst van Don Juan's zoon, de
22 jarige Don Juan Carlós, die door/Franco als zijn opvolger is voorbestemd

Het onderhoud zou eerst vorige week
plaats hebben doch werd door de gene-
raal uitgesteld omdat het nieuws daar-
over was uitgelekt-

Euromarkt zoekt aansluiting

met EEG
In Parijs is een bijeenkomst begonnen

onder voorzitterschap van minister Luns
om 'e proberen een zo nauw mogelij tóe
samenwerking k krijgen tussen de zes
landen van de Europese Economische
Gemeenschap en die van de kleine Vrij-
handelszone-
Op aandrang van Amerika en Canada
wordt nu opnieuw geprobeerd de tegen
skllingen 4ussen de 4wee economische
blokken te overbruggen.
De bijeenkomst moet worden gezien als
een uitvloeisel van de Atlantische con-
ferentie van begin januari in Parijs.

Pres. Nasser in Delhi
toegejuicht

Bij de aankomst van president Nassei
in de Indiase hoofdstad New Delhi skin
den langs de rou4e van het vliegveld
naar het centrum van de stad meer dar
honderdduizend mensen die de Egypti-
sche president toejuichten.
Gisteren begonnen de besprekingen kis.
sen president Nasser en premier Nehroe

filmprogramma
ORIËNT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 31-3 en morgen 1-4

de zeldzaam goede Western
"INDIAN FIGHTER"

met Kirk Douglas, Elsa Martinelli en
Walkier Matthau.
Keihard als "Shane", hevig als "Red
River" en dramaksch als "High Noon"
Een Western zonder weerga! In Cine-
mascope en Technicolor.
Sentani heden 31-3: HORIZON'S WEST
met Rock Hudson.
Holl.-Binnen 31-3: THE NIGHT RUN
NER met Ray Dankm
Holl.-Binnen morgen 1-4: HORIZON'S
WEST.

De Kerkraad van de Molukse Pro-
testantse Kerk k Hollandia maakt be-

kend dat 0p Zondag a.s- 3 april de
Nieuwe Kerk Elim in Holiandia-Binnen
geopend zal worden.

Rantang bedrijf "Tasangka 7" houd'
rich beleefd aanbevolen voor he ver-
borgen van Uw goede en smakelijke
tantangs.
itantangs ook op Zon- en feestdagen
llantfangs worden gehaald en gebracht
Prijzen vanaf f 100,—; telf. no. 246 Hla

Balletlessen Mevr. Visser-Hasselaar
Aanmelding leerlingen

Vrijdag 1 april tUSSen 5 en 6 uur in
de gymnastiekzaal MULO

Ter overname: 2 pers. bedden; Tafelfar
Linnenkast; grote cocos mat; theetafel'
bijzettafeltjes; stapelbedden; diverse
lampen; tennisracket; boekenkast je.

Glazener, van der Sandelaan

Bloemenprikkers en paaskaarten ver-
tri jgbaar bij Bloemenhandel YVONNF
Hollandia Binnen.
H-B.S. clubgebouw, zondag 3 april ROU
LETTE, uitsluitend voor leden. Aan-
vang 13.00 uur.
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