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VERKENNINGSPLAN

De Ver- Lïteten hebben voorgesteld
de luchtverkenningsuitrustingen over 'e
leveren aan de Verenigde Naties, voor
opgesteld dat de Sovjet Unie, Frankrijk
en Engeland hetzelfde doen.

Vite president Nixon zei dat presi-
dent Eisenhower di 4 voorstelt als onder
deel van zijn plan voor een wereld-
omvattend systeem van luchtverkennin-
gen der Verenigde Naties. De vliegtui-
gen die de Verenigde Staten over zal
dragen aan de Verenigde Naties zullen
ook de stratosfeer vliegtuigen omvatten
gelijk die welke door de Russen op
1 mei werd neergeschoten.

Volgens Chroestsjof is dil plan van
president Eisenhower echter nie4s dan
niet verborgen gehouden spionage.

Hij zeide dat hij misschien een nieu
we topconferentie binnen de eerder
door hem genoemde termijn van 6 tet
8 maanden, zou overwegen, doch slechts
indien er geen spionagevluchten door
de Verenigde Staten boven Rusland wer
den gemaakt. Hij dreigde evenwel op-
nieuw dat indien er weer een geval
van luchtspionage zou zijn de vliegtui-
gen zouden worden neergeschoten, ter-
wijl Sovjet raketten de bases van waar
uit zij opereerden zouden vernietigen.

Intussen is in New Vork door de voor
zitter van de veiligheidsraad een bespre
king gevoerd me 4 de secretaris gene-
laal der Verenide Naties, Dag Hammars
kjoeld over een verzoek van de Sovjet

Unie de Veiligheidsraad bijeen te roepen
over een klach4 inzake beweerde agres-
sie van de Verenigde Staten.

Premier Menzies van Australië heeft
he 4 mislukken van dld topconferentie
een "schunnige Russische manoeuvre"
genoemd en een schokkende slag aan de
hoop van de wereld.

SPION
In Washington heeft het ministerie

van Bui'enlandse Zaken bekend ge-
maakt dat een Sovjet onderdaan welke
bij de Verenigde Naties in New Vork
werkzaam was, vorig jaar betrapt werd
bij spionage activiteiten. Op een ver-
zoek van de Verenigde Staten werd de
man van zijn functie bij de UNO ont-
heven, waarna hij, he 4 land verliet. Eer-
der had vice presiden4 Nixon gezegd
da 4 4wee Russen geheime inlichtingen
trachtten te krijgen terwijl premier
Chroestsjof zijn bezoek bracht aan de
Vereniïde vSfeten in sep4ember voi^iig
jaar. Nixon voegde hieraan tee dat een
van hen werd uitgewezen, doch dat de
andere nog steeds werkzaam is bij de
Verenigde Naties-

BERLIJN
Chroestsjof kondigde aan da 4 de Sov-

jet Unie nu een vredesverdrag met Oos4
Duitsland gaat sluiten, maar het tijd-
stip waai'op dit zal gebeuren gaat alleen
Rusland aan. Chroestsjof zei verder da4
de Sovjet Unie de instelling van een
vrije stad nog altijd de beste oplossing
vindt voor West Berlijn.

De bevolking zal dan aldus Chroes-
tsjof waarlijk vrij zijn om voor het so-
cialistische systeem te kiezen.

De Sovjet Unie zal de besprekingen
in Geneve over de ontwapening en de
stopzetting van de kernproeven voort-
zetten, maar Chroestsjof zei, de over-
tuiging te hebben dat he 4 Westen meer
een coifrole op de ontwapening dan
werkelijke ontwapening beoogt Als di4
juist is zal Rusland de kwestie voor-
leggen aan de Algemene Vergadering

/an de Verenigde Na4ies, aldus Chroes-
sof.

Onoverzichtelijke situatie na
mislukte topconferentie

Wat (je consequenties zullen zijn van het mislukken van de topconferentie
is volgens waarnemers nog moeilijk te zeggen. De grote vier zijn met hun
ministers van Buitenlandse Zaken ieder huns weegs gegaan, na op de valreep
nog eïiScelu verklaringen te helbben afgelegd of zoals Eisenhower een nieuw
systeem van luchtinspec*ie r-e hetoWpn voorgesteld. Chroestsjof heeft dit plan
van Eisenhower echter verworpen.

In Amerika probeert men nu de in de spionagesteüd geleden nederlaag
goed te maken door enkele Russische spionnen te ontenaskeren.

De Russische premier Chroestsjof heeft
voor zijn vertrek uit Parijs een pers-
conferentie gehouden, die 2V2 uur duur
de. Over de Amerikaanse veifrdaring
dat de spionagevluchten worden step
geze4, zei Chroestsjof, dat deze niet vol
deed omdat ze gebonden was aan pre-
sident Eisenhowers amb4stermij:*/. De
Amerikaanse verklaring werd volgens
de Russische (premier dan ook meer
bedoeld als een uitvlucht ter vermij-
ding van een duidelijke veroordeling
van de spionagevluchten.

DRUK
D-; Noorse minister van Buitenlandse

Zaken Hovard Lang? heef 4 zijn voorge-
nomen reis naar de Sovje4 Unie afge-
zegd. In een verklaring door zijn mi-
nisterie wordt gezegd da4 hij het van-
wege de grote hoeveelhied werk die
door de nieuwe situatie word4 veroor-
zaak 4 4e druk heef4. Lange zou ei xl vnn
deze maand een partikulier bezoek aan
Moskou brengen om daar een huwelijks
plechtigheid bij te wonen. Hij kree?
teen van de Russische regering een ui 4
npdiging om meteen een rondreis te
maken door he 4 land.

BELEDIGEND
Zwitserland heeft he4 Russische pro-

tes4 tegen de ui4wijzing van twee leden
van dé Russische ambassade wegens
spionage als volkomen ongegrond van
de hand gewezen. Volgens de Russi-
sche regering was de uitwijzing bedoeld
als provocatie tegen de Sovjet Unie om
de aandacht van de wereld af te lei-
den van het vliegtuigincident op 1 mei.

De Zwitserse regering noem 4 di 4 een
insinuatie en ach 4 de toon van het Rus
sische protes4 in hoge ma4e beledigend

Zij ontken1 enig verband tussen de
beide zaken en zegt dat de politie nie4
meer dan haar plich4 heeft gedaan door
beide spionnen te arresteren.
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OVERHEID EN PERS
Reeds de commissie Witsen Elias

merkte destijds op, dat er aan de ver-
houding tussen overheid en per-s in
Nieuw Guinea veel mankeerde, en uit
enkele voorvallen die de laatste dagen
hebben plna4s gehad, menen we te mo-
gen concluderen ,dat er voor dit pro-
bleem nog steeds geen bevredigende
lossing is gevonden.
Wat is er gebeurd?

Er is dinsdag j.l. door de Gouverneur
in Hamadi een conferentie geopend van
een twintigtal vooraanstaande autoch-
tonen met de overheid, in een gebouw
dat aan tWee zijden open is. Da 4 deze
conferen4ie plaats zou vinden was niet
van te voren bekend gemaak4 en ook
over de aard van de bijeenkomst wer-
den geen mededelingen verstrek 4, ook
nie4 toen er naar gevraagd werd. De
Gouvernements-filmers, die anders bij
de opening van een zo opvallende ver-
gadering altijd aanwezig Pijn en op
kundige wijze hun teak vervullen, ont-
braken dit maal, en een parijquliere
filmer die wel aanwezig was, kreetr te
verstaan dat zijn aanwezigheid niet op
prijs werd gesteld-

Een journalist die om inlichtingen
vroeg, drong niet verder aan, teen hem
werd toegezegd dat er aan het eind van
het overleg een communiqué zou worden
uitgegeven, waarbij tevens, als hij dat
op prijs stelde, gelegenheid zou bestaan
om de deelnemers aan he 4 overleg te
ontmoeten. De volgende dag wanneer
duidelijk is, da 4 de conferentie door de
pers is gesignaleerd verschijnt er een
communiqué waarin word 4 medegedeeld
da: de aanwezige autochtonen gepolst
worden me 4 be4rekking to 4 he 4 weteon4
werp tet wijziging van de Bewindsre-
geling, dat binnenkort door de Rege-
ring bij de Tweede Kamer zal worden
ingediend.

Als de journalist tegen he4 einde van
de conference informeert, waar en wan
neer de on4moeting met de deelnemers
zal plaats vinden, ontkent men ten stel
ligste een ontmoeting te hebben toege-
zegd.

We begrijpen werkelijk nie4 wa 4 de
bedoeling van al di 4 duistere gedoe is.
Heeft de overheid de conferentie als
zodanig willen verbergen? We kunnen
he 4 naluwelijks geloven, want ook de
overheid wee 4 toch, da 4 een zo omvang
rijk geheim als een conferentie in Hol-
landia nie4 geheim kan blijven.

Of heeft de overheid in eers4e msten
4ie willen voorkomen, dat het overleg
in aanwezigheid van de pers zou plaate
vinden, en heeft Ze als middel daartoe
de conferentie voor de pers willen ver-
bergen?

Als dit inderdaad de gedacn'engang
is geweest, dan willen we opmerken,
dat we nu, gezien het doel van het over-
leg, heel goed begrijpen dat men er
een besloten karakter aan heeft willen
geven. De aanwezigheid Vdu journalis-
ten zou ongetwijfeld de meningsuiting
hebben beinvloed en bovendien zou he4
resultaat van het overleg al bekend
zijn voordat het aan de regering zou
Zijn aangeboden.

Maar heeft de overheid dan wel het
juiste middel gebruik* om de conferen-
tie da 4 besloten karakter te geven?

Wee4 de overheid dan niet, da 4 het
in vele landen en me 4 name in Neder-

land gebruikelijk is, om in zon geval
de journalisten bijeen te roepen en hun
uit te leggen, waarom beslotenheid ge-
wenst is. En weet de overheid dan niet
dat de journalisten het op deze wijze
in hen gestelde vertrouwen bijna nooit
beschamen?

Wee'« de overheid dan nie4, da4 de
Hollandiase journalisten graag op een
dergelijke wijze te 4 he 4 welslagen van
dit overleg hadden bijgedragen? Be-
schouw 4 de overheid een journalist als
iemand die onder alle omstandigheden
gevaarlijk is?

Da 1 een dergelijk wantrouwen mis-
plaatst is, kan worden aangetoondl,door
he 4 fei4, dat de Nieuw Guinea Koerier
al een vrij gedetailleerd verslag over
he4 overleg zou kunnen publiceren,
maar er van af ziet omdat ze beseft, da4
er belangrijker dingen op het spel staan
dan het overiroeven van een overheid
die nog nie4 wee 4 hoe ze me4 de pers
moe 4 omgaan.

Bevreemding bij CWNG
Naar wij vernemen, heef 4 he 4 in het

hoofdbestuur van het CWNG/Persek-
ding bevreemding gewök4, dat er voor
he 4 informatief overleg met vertegen-
woordigers uit he 4 niet-autochtone deel
van de samenleving over het wetevoor
stel te 4 gedeeltelijke herziening van de
Bewindsregeling, naast personen uit de
kring van Zending en Missie ui4sluitend
werkgevers zijn uitgenodigd.

Vooris meent he4 CWNG uit het feit
dat geen enkele ambtenaar vojor het
overleg is uitgenodigd te mogen opma-
ken, dat de overheid he 4 stendpun4 hul-
digt, da 4 ambtenaren geen aandeel mo-
gen hebben in he 4 politieke leven van
het land, een standpunt da 4 door het
CWNG word 4verworpen-

Men vraag 4 zich voorts af waarom
he4 CWNG als organisatie niet bij he4
beraad word 4 betrokken.

„Wij en onze hobby”
Tenstoonstelling door

huisvrouwen
Ro4terdam heef4 zijn Floriade, maar

de Huisvrouwen van Hollandia brach-
ten de tentoonstelling "Wij en onze
hobby".

Naas4 appliceren, borduren en naaien
is voor een huisvrouw bloemen schik-
ken een van de mees 4 aan4rekkelijke
hobbies, en da 4 er op het gebied van
schikken van bloemer. en bladen heel
wat wordt gepresteerd, is nu wel aan-
getoond. Waar leent de flora er zich
be4er toe. dan in Nieuw Guinea om te
d*pn'-i*t -*-x ftvptïgphl^l ooii?t^ina^***" van
planten, Liptonen, bladeren en . .. i 'drijfhout, wortels en boomstronken.

Langer dan we van plan waren, heb-
ben we veroefd tUS sen de sierlijke en
artistieke inzendingen van de damef)
t.Qn A " T.T---' " *...1 V.IV- ......... „.U .*.H.U,^l.lfi.

Plan len die we dikwijls in de bush
tegen komen zagen we getransformeerd
tot een element in een wonderbaar ge-
heel, dat de kunstzin die menig huis-
vrouw blijkt te bezi44en tot uiting
bracht.

Een me 4 bloemen ge4ooid prauwtje
op een stuk drijfhout, waaraan he 4 idee
van vaar 4 is gegeven door een gebogen
tak, een exo4ische bloem dSe donker-

rood opbloei 4 tussen he 4 gepaste groen
van een gedraaide wortel, het ene tere
bloempje in een wazig varen, de rots-
tuin met de pantjoran, dit alles brengt
tet uiting, da 4 Zo we slechts oog hebben
voor de schoonheid om ons heen, we
ons dagelijks moeten realiseren welk
een paradijs van natuurschoon de jungle
die onze stad omgort is. Daarvoor heb-
ben de huisvrouwen ons weer de ogen
geopend.

In het bijzonder mag wel een woord
van waardering klinken voor mevrouw
Attinger, die zo veel tijd en enthousias-
me aan deze tentoonstelling heeft gege-
ven en wier inzendingen "ach" en "O"
aan de monden der kijkers ontlokten.
Hulde aan de huisvrouwen van Hollan-
dia-

Morgen wandelmarsen van 30 km
Morgen zal de laatste etappe gelopen

worden van de vier-weekse wandelmar
sen, die georganiseerd 2fijn dopn het
Veteranen Legioen. Om half drie ver-
trekken de deelnelmeits en deelneem-
sters voor een teajec4 van 30 km, dat
begint en eindig 4 voor het clubgebouw
van het Veteranen Legioen en loop 4 via
Oranjelaan, Berg en Dal to 4 Hollandia-
Binnen en weer terjug via Polimac.

Tussen acht en half negen 's avonds
verwacht men de deelnemers en bloc
aan de finish. Bij Polimac zullen de
deelnemende groepen even op elkaar
wachten en vandaar zullen zij het laa4
s4e stukje gezamenlijk afleggen^ geflan
keerd door vijftig fakkeldragende pad-
vinders.

Dit is de vierde achtereenvolgende
zaterdag dat er een wandelmars word4
gehouden door deze zelfde deelnemers.

De eerste keer was he 4 tra jee4 15 Km
lang en iedere week kwam er vijf Km
bij- Merkwaardig is, da4 de meeste uit-
vallers geteld werden op ij/sl traject
van 15 Km. Ze vielen echter nie4 defi
nilief af, want ze kregen de kans om
zich later te reclasseren en da 4 hebben
ze bijna allen gedaan. Nu is he 4 aan-
tal uitvallers zeer gering.

Vorige week was de publieke belang-
stelling al aanzienlijk, maar deze zal
naar verwacht wordt dit maal nog gro-
ter zijn, omdat de Residen4 van Hol-
landia de prijzen zal komen uitreiken,
terwijl ook de Gouverneur bij de finish
aanwezig zal zijn.

Het aantal deelnemers en deelneem-
sters bedraagt ongeveer 300, maar velen
lopen buiten mededinging mee, di 4 als
training voor de "tweedaagse" die op
17 en 15 juni zal worden gehouden en
voor de "vierdaagse", die gelopen zalworden op 29 en 30 juni en op 1 en 2
juli as D voor deze vierdaagse geverg-
de prestatie is gelijk aan die in Neder
land, en ook de medailles en diploma's
die hier in Hollandia zullen worden
uitgereikt zullen gelijkwaardig zijn me 4de Nederlandse.

-- .- uvw . * .uwiieii zo-
wel gewapende als ongewapende groe-
pen deel. De gewapende contingenten
zijn afkomstig van de Koninklijke Ma-
rine, de Mariniers, de Poli4ieschool te
Base Gen van de Poli4ie in Hollandia
Haven.

Morgen zullen er prijzen worden uit-
gereikt voor de jongste en de oudste
deelneemster en deelnemer, en tevens

Vervolg op pag. 4



Grondslagen voor meerjarenplan reeds in begroting 1960
In de toelichting op de begroting van Nederlands Nieuw Guinea komen een

aantal punten voor die wieUicrtt nog niet de aandacht gekregen hebben die
ze verdienien, met name die welke betrekking hebben op de economische on*-
wikktling en op het onderwijs en de gezondheidszorg. Zoals bekend, is de mi-
nister van mening, dat de grondslagen voor het meerjajrenplan voor Nieuw
Guinea al in deze begroting to4 ui4ing komen.

ONDERZOEK EN ONDERWIJS
De memorie van teelichting vermeldt

grootse plannen. Bijna 340.000 km2
van Nederlands Nieuw Guinea is door
luchtkaariering verkend. He4 luch4kaar
teringsonderzoek van het overifge gedeel
4e( zjal worden versneld 4en behfoeve
van de landbouw, bosbouw en mijn-
bouw-

In Manokwari zal een doeltreffend
centrum voor land-, bos- en teinbouw
moelen worden opgericht, waarvoor de
EEG reeds 7,8 miljoen gulden heeft toe-
gezegd. In deze plaa4s zal het agra-
risch- en visserij onderwijs worden ge-
concentreerd mede ter opleiding van
Papoea's voor leidende en toezichthou-
dende functies. Ui 4 het ontwikkelings-
fonds van de EEG zullen geiden wor-
den aangevraagd voor de bouw en in-
rich'ing van een opleidingscenteum met
internaten, een proefboerderij en vis-
vijvers.

GRIME—SEKOLI VLAKTE
In overweging is gedeeltelijk door-

legging van de Grime-Sekoli vlakte,
Dit plan voorzie 4 in een gouvernemente
.'lamdbouwbedinjf van hoogstens 1250
hectere en de mogelijkheid van 600 ge-
zinsbedrijven van ongeveer 3 hectare
voor de teel 4 van voedingsgewassen en
cacao. Ook voor di 4 project zullen EEG
gelden worden aangevraagd.

In een verder verschiet liggen moge-
lijkheden om ook in de oostelijke
Grime-Sekoli vlakte bedrijven tot 3000
hectere en in het noordelijk deel van
deze vlakte bedrijven tot samen 10.000
hectare, alsmede in de onderafdeling
Sfcrmi bedrijven tet samen 2500 hectare
te stichten.

Hieraan zal een min of meer kostbare
drainage moeten voorafgaan.

Bij de exploitatie van deze gronden
zal in sommige gevallen transmigratie
ui 4 dichtbevolkte streken nodig zijn.
Door stichting van gcuvernememsproef
bedrijven zal getracht worden hiervoor
een katalysator te scheppen-

De minister van Binnenlandse Zake.i
schrijft in de Memorie van Toelichting
dat het voor de verdere economische on 4
-wikkeling van Nieuw Guinea nodig is
zo snel mogelijk »v>i«era!c-"*Echo voor-
komens, behalve olie, in uit geDied te
kennen. In eerste instan4ie word 4 ge-
dach4 aan erisen in de Vogelkop.

He 4 ontwikkelingsfonds van de EEG
heef 4 hiervoor 18,5 miljoen gulden toe-
f*~X~-^

HOUT—EXPLOITATIE
Verdere onderzoekingen naar het bos-

bestaan ten behoeve van de exploite-
tie van hoogwaardige industrie-hout-
soorten zijn nodig. Van de zijde van
Aus'ralië en Amerika is de belangstel-
ling voor deze soorten groeiend voor
minder waardevolle soorten is di 4 el-
ders het geval.

Ervaringen met rijs - en bosbouwpro-
jecten zijn nie4 onguns4ig.

Een groot mechanisch f>rojeci' voor
na'ae rijstbouw bij Merauke is in voor
bereiding. De produktie vfan bezaagd
hou* groei 4 me 4 1000 m3per maand. De
produktie van cacao, banda nootmus-
kaat en klapper door de bevolking ont-
wikkel 4 bevredigend.

Me4 de aanleg van proef cultuuriui-
nen voor koffie en cacao en het aan-
moedigen van de zootwatervis wordt
verder gegaan in diverse streken.

Voor "cc eel4 word 4 in 1960 geen gro
te ontwikkeling verwacht-

De drie kopalprojecten verlopen be-
vredigend.

Speciale aandacht zal worden besteed
a-A-i de somenwerking en het logisch
verband tessen de verschillende secte-
ren van overheidsbemoeienis, teneinde
binnen he 4kader van de technische per
sonele en financiële mogelijkheden een
evenwichtig en goed gecoördineerd pro-
gramma te verkrijgen. Kierbij word.': re
kening gehouden met. hulp van ontwik
kelingsfondsen van de EEG.

De samenwerking met Australië is in
de ontwikkeling van Nieuw Guinea van
bijzondere waarde en vereis4 — om ten
behoeve van de bevolking van beide de
len verder te slagen — in toenemende
mate aandacht, aldus de Memorie van
Toelichting.

ONDERWIJS
He 1 hoofdstuk onderwijs van de so-

ciale en cuhurele voorzieningen ver-
meldl, dat de regering thans he4moment
aangebroken acht om de gehele onder-
wijsvoorziening aan een nadere over-
weging te onderwerpen, voorzover deze
ui4gaa4 boven het meer algemene dorps
onderwijs.

Het lig 4 in het voornemen op korte ter
mijn te komen to4 een regionale plan-
ning, welke tegen de achtergrond van
de behoefte zal moeten uitwijzen aan
welke scholen in een bepaald ressort be-
hoefte bestaat.

Reeds thans kan worden gesteld, dat
een vorm van lager ambachtsonderwijs
aansluitend op dorpsscholen nodig is
om he 4 eenvoudige ambach4 over het

Verder is het noodzakelijk een eigen
Papoea-groep van toezichthoudend per-
soneel te vormen, waardoor de uitzen-
ding van toezirhihoiudend personeel kan

Het plan voor een gecentraliseerde op-
leiding van lager to4 middelbaaronder-
wijs voor landbouw, bosbouw, veeteelt
en binnenvisserij, te verwezenlijken
met steun van de EEG

tverkeer 4 in een
vergevorderd stedium van voor berei-
ding.

He 4 bevolkingson derwijs zal me 4 77
gesubsidieerde dorpsscholen worden uit-
gebreid.

Een aantal voorzieningen zijn ook
nodig gezien he 4 groeiend aantal leer-
lingen. De minister van Onderwijs heef4

besloten to4 voorlopige gelijkstelling van
het einddiploma zesjarige algemene Mid
delbare school in Hollandia meti het
eindexamen 5-jarige HBS in Nederland
mits voor een behoorlijke personeels-
voorziening kan worden gezorgd-

Bij de huidige begroting is gerekend
op oprichting van een kweekschool voor
onderwijzers. De overheid is bereid een
stichting in het leven te roepen met
een driedelige bestuurs-samenstelling nl
gouvernement, zending en missie, ten-
einde de personeelsbezetting beter *e
waarborgen voor de continuiteit van de
opleiding.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 22 mei
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Dr. G.P.H. Locher
Chr. Mil. Tebiuis 08.45 uur DS. H.A-
van Herwaarden-
Kloofkerk 18.30 uur Ds. H.A. van Her-
waarden.
Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. J. Drost
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. Joh. Kabel
Sentani:
10.15 uur DB- W. Sirag

GEZONDSHEIDSZORG
De resultaten van de preventieve ge-

zoiiuiiüiasiorg woiuen gunstig genoemd.
Voor de naaste toekoms4 zal op meer-
dere terreinen en in meerdere gebie-
den he zwaariepun4 op de preventieve
zijde van het medisch vraagstuk blijven
vallen.

Voor een ontworpen gezondheidscen-
trum te Hollandia zal een beroep ge-
daan worden op het ontwikkelingsfonds
van de EEG. Di 4 jaar worden me4 be-
huip van de Wereid Gezondheids Orga-
nisatie, he^ Kinderfomds van de Verenig
de Naties en de bevolking, proefborin-
gen voor betrouwbaar drinkwater ge-
daan. De bestrijding van kindersterfte
groei 4 gestadig.

De kraamkliniek Simavi te Hollandia
koml dit jaar gereed en zal het voor-
naamste Qpleidingsrin3l\i,tuut zijn.; Be-
proefd zal worden vooraanstaande dorps
vrouwen de beginselen van verloskun-
dige hygiëne bij te brengen. Hiervoor
is een mobiel team gevormd. Tegen le-
pra zal met kracht moeten worden op-
getreden.

CIJFERS
Enige cijfers ui 4 de begroting- He 4

tete::! ip ruim 14» niiijuen, waarvan
ruim 46 miljoen gulden voor personele
uitgaven, ruim 71 miljoen gulden voor
materiële uitgaven en bijna 26 miljoen
voor kapitaalsuitgaven.

Voor de regering en de colleges is 6,9
miljoen uitgetrokken, voor Binnenland-
se Zaken 18,1 miljoen, voor gezondheids
zorg 9,9 miljoen, voor Culterele Zaken
8.7 miljoen, voor Verkeer en Energie
14,8 miljoen, voor Economische Zaken
18,5 miljoen, en voor Waterstaat en Op-
bouw 35,9 miljoen. De Rijksbijdrage ter
dekking van het nadelig saldo van de
gewone dienst wordt geraamd op 55 mil-
joen en voor de kapitaaldiens 4 25,8 mil-
joen gulden.



voor de boste gewapende en ongewapen
de groepen.

Rest nog te vermelden, da 4 he4 Vete-
ranen Legioen voor 11 juni een nacht-
mars in pef'o heef 4 die begin 4 bij het
vliegveld in Senteni. In de buur 4 van
Joka zal, er een verplichte rustplaats
zijn in de romantische maannach4, waar
he 4 Indisch Toneelgezelschap de deelne-
mers zal vergasten op koffie, thee en
hariversterkingen-

Geveke levert vliegtuig
Naar aanleiding van he 4 berich4 in

ons blad van woensdag j.l. over de aan-
koop van een Cessna 180 door het Gou
vernemen 4 voor he 4 uitvoeren van ver-
kenningsvluchten en het inspecteren van

aiden, maakt men ons er op at-
tent, dat. di 4vlieg4uig wel is waar word 4
geleverd door een Australische üivia

dat de Firma Geveke alhier als
agen4 van die firma optreed.

Voor zover bekend, is dit voor het
eerst, ua£ een alhier gevestigd bedrijf
zich belast met de leverantie van een
vliegtuig.

De Cessna word 4 in Amerika gebouwd
door de Cessna Aviation Cy, de Austra-
lische verkoper is Rex Aviaiion in Syd-
ney.

VerwarringinCongo
Het is onrustig in Belgisch Congo

Met he 4 naderen van de dag waarop di4
land zijn door de Belgen beloofde onaf-
hankelijkheid zal krijgen, nemen de on-
derlinge steubbelingen toe.
De Belgische Overheid ach 4 zich te 4 1
ju-lie a-s. nog veran4woordelijk voor or-
de en rus 4 en treedt dus op daar waar
de haristochten te fel oplaaien, en da4
gebeur 4 maar ai te vaak de laa4ste da-
gen, vooral in de Afrikaanse wijken van
Leopoldsted.
Bepaalde Afrikaanse leiders verwijten
de Belgische regering nu, dat ze door
di 4 optreden wil proberen een vinger in
de pap te houden, en daar is men nie4
van gediend.
De nationalistische leider Loemoemba
ging zelfs zo ver dat hij een onmidde-
lijke souvereinitei4s overdracht eiste.
Hij kon niet meer te 4 1 juli wachten

Men moet dit alles zien tegen de ach-
tergrond van de komende verkiezingen
voor een wetgevende vergadering. In de
verkiezingscampagnes die al me 4 meer
of minder haristoch4 aan -ie gang zijn,
zal die candidaa4 in be- >alde kringen
het mees 4 succes hebben, die zidh he4
felst tegen de Belgen keert.

Nie4 alleen op politiek gebied moeten
de Belgen het ondanks hun meegaan-
heid inzake de souvereiniteitsoverdrach4

ontgelden. Ook op economisch gebied is
de verhouding België—Congo niet be-
paald rooskleurig. De Belgen hadden ge-
hoopt dat ze na hun politieke capitulatie
wel gunstige economische regelingen met
de politieke leiders van Congo zoud n
kunnen treffen, waardoor er bijvoor-
beeld aan de' paniekstemming op de
Brusselse beurs een einde zou komen.
Maar de voornaamste Congolese leiders
hebben al laten weten dat ze zich nie1

te 4 enige overeenkomst zullen laten be-
wegen, voordat, de souvereiniteit: van
Congo een feit is geworden.

KAPITAAL VLUCHT.
Bergijpelijk is het, dat de Belgen over

deze tegenslag in hun koloniaal beleid

teleurgesteld zijn. Toen zij eenmaal hun
"paternalistische" opvattingen hadden
prijs gegeven, meenden zij da 4 door een
snel teekennen van onafhankelijkheid
de economische monopoliepositie" van
België in Kongo kon worden behouden.
Zelfs dacht Brussel aan he 4 vestigen
van een economische unie me 4Kongo.
De Reigen riskeerden, da4 zij door di 4
streven he4 odium van "neo-kolonialis-
me" op zich laadden, een geliefd thx
ma op de recente Pan Afrikaanse con-
ferentie van Tunes, Accra en Conakry,
Anderzijds zou het echter politieke zelf-
moord voor he 4 Kongolese volk zijn, in-
dien he4 zich te snel — bv. door na4iona
lisa4ies in de privé-sector — van de eco-
nomische banden me 4zijn vroegere over
heersers zou willen ontdoen. De uitra-
nationa'isten in Kongo moeten beden-
ken, da 4 de economische er. financiële
posi4ie van hun land slech4 is. Welis-
waar zijn de export: en de industriële
productie het vorig jaar toegenomen,
maar de overheidsfinanciën en de beta-
lingsbalans bevinden zich in een deplo-
rabele toestand. Zulke ernstige vormen
nam de kapitealvlucht uit Kongo aan
[380 miljoen, gulden in het eerste kwar-
taal van 1960], dat de Belgische autori-
teiten een deviczencontrole hebb;n moe-
ten instellen. Een andere fac o . c!'e d ■
nationalisten tot. matiging moe 4s.emin.-n
is de grootte van de hulpverlening, di<j
België zijn vroegere kolonie in he vooi-
Ui4zich4 heeft gesteld. Nie4 alleen <
de Belgische schatkist 2/00 miljoen ü.
Fr. uij om de Kongolese begroting van
1960 m evenwicht le brengen, maar
Brussel heet4 bovendien een bijstands-
fonüj ingesttld me een jaarlijksebijdira
ge van 2 miljard iri. Fr. Ook is het be-
rc.ct de ru.otw öeigiscshe ambtenaren in
de Kongo daar te doen blijven en één-
derde van hun salaris te bekostigen-

EINDE VAN BELGISCH MONOPOLIE
Natuurlijk zit er een dosis eigenbelang

in deze aanzienlijke Belgische hulpver-
lening. Doch ook voor he„ gehele Westen
is he van belang dat Brussel een vinger
in de Kongolese pap houd. He' drama-
tische vooroeeid van Guinea, aan welk
land de Fransen in sep'ember 1958 alle
huip plotseling hebben onthouden, teont
aan, da4 in Afrika thans elk vacuüm
door communistische mogendheden on-
middellijk word 4 opgevuld- Wa4 er zich
thans in Guinea afspeelt, namelijk af-
glijden naar het Sovj et-kamp, dient in
het zo strategisch gelegen Kongo te wor
den voorkomen. De kans hierop is voor-
alsnog nie4 zo groot, omdat de huidige
generatie van Kongolese nationalisten
nie4—gelijk in Guinea—een marxistische
opleiding heef 4 gekregen. Maar Kongo is
een onderon4wikkeld land [he4 inkomen
per hoofd is f. 150 tegen f. 3500 in Bel-
gië], waarvoor de Russische en vooral
de Chinese economische me4hoden een
zekere aantrekkelijkheid kunnen beza-
ten. Onvermijdelijk zullen de Belgen
hun monopolistische posi4ie in hun vroe
gere kolonie geleidelijk moeten prijsge-
ven. Dit zal echter aan andere westelij-
ke landen kansen bieden zonder dat zij
nu bepaald de Belgen onder de duiven
schieten. Speciaal West Duitsland koes-
tert de laatete 4ijd grote belangstelling
voor Kongo, en ook voor andere leden
van de Europese Economische Gemeen-
schap [zoals Nederland] is het raadzaam
zich te inteesseren voor de economische
evolutie in di 4 deel van Afrika.

Me4 dank aan God gevan wij kennis van
de geboorte van onze dochter

RKBECCA THRYFENA

de gelukkige ouders
F.L. Dado
R.E. Dado — Wolff
Hollandia, .19 mei 1960 1505

DE TENTOONSTELLING
"WIJ EN ONZE HOBBY" slui4 heden-
avond om l'J.OO uur. Inzendigen kunnen
worden teruggehaald hedenavond van
19.00 tot 20.00 uur en zaterdag—morgen
van 8 tot 10 uur.
~~MAAR DAT IS JE WARE HOOR.
De echte lekkere KETJAP van de goeie
oude tijd.

KETJAP TJAP DJEMPOL.
1450

COMPETITIE V.H.O.
Terrein Berg en Dal
Zaterdag, 21 mei a.s. WIK—HERCULES
Zondag, 22 mei a.s

ZIGO — H.B.S-
Aanvang wedstrijden 16.30
~Bij de NIGIMY N.V. te~ Hollandia

kunnen onmiddellijk geplaatst wor-
den:

ERVAREN TYPISTES
en

MNL. OF VRL. ADMINISTRATIEVE
KRACHTEN

Aanmelden dagelijks tijdens de kan-
toor uren.
ZIGO zaterdag 21 mei ROULETTE voor
leden- Aanvang 21.00 u. 1504
WEEK—EIND—DIENST 21 — 22 MEI
Haven Dr. R. Kummer tel. 465
Binnen Dr. A. Meyer tel- 43
WEEKDIENSp 23 — 28 MEI
Haven Dr. R. Kummer tel. 465

ORIËNT THEATER
vertoon 4 heden 20/5= "DOWN THREE
DARK STREETS"
me 4Broderick Crawford' en Ruth Roman
Een meedogenloze chanteur zaai 4 pa-
niek en angs4.
Holl. Binnen heden 20/5: "NOT AS A
STRANGER" me4 Robert Mutcbum.
Holl. Binnen morgen 21/5: "LAWLESS
STREET" me* Randolph Scotlt.

HONG — LIAN FILMBEDRIJF
verteon4 zaterdag 21/5 en zondag 22/5

"DE ONDERGANG VAN BILLY
THE KIDD"

[The Lef 4 Handed Gun]
met Paul Newman, Lita Milan en John
Defaner-
Billy 4he Ktdd, het historische verslag
van he 4 leven en de ondergang van de-
ze legendarische revolverheld. Me 4de
dood van deze legendarische revolver-
heid eindigde een spoor van bloed en
p*»w»ld.

~REX THEATER
verioon4 slechte voor één dag 20/5 de
zeer goede film met Glynis Johns —Robert, Newton Donald Sinden

BLANKE PARIA'S
[Beachcombers]

Spoedig in Rex de sublieme film 20th
Cent Fox. DESERT RATS"

[Woestijn Ratten.]
met Richard Rurten — .lames Mason
James Mason als de keiharde Generaal
Rommel, die zijn Afrika Corps leidde,
die ook later het onderspit moest delven
voor de gevreesde "Woestijn Ratten

"Deser* Rate"
Heel spoedig in REK THEATER

Vero'g van pag 2
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