
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea.

3e JAARGANG NO. 63 WOENSDAG 15 MAART 1961

Overleg te Londen duurt voort

Gaal Nehroe in Djakarta bemiddeten in kwestie Nieuw-Guinea?
Mr. Josef Luns, de Nederlandse mi-

nister van Buitenlandse ZJaken, zei gis-
teren niets te weten van een plan, dat
inhield dat India, Malakka en Austra-
lië het beheer over Nederlands Nieuw
Guinea op zioh zouden nemen. De be-
windsman zei dit in Londen, in ant-
woafrd op persberichten van buiten-
landse bron.

Volgens, de minister zou een even-
tueel beheer alleen door de UNO wor-
den gevoerd. In ieder geval dient een
idergelijk plan eerst door het Neder-
landse kabinet en het parlement te wor
den besproken.

Wel verklaarde mr. Luns dat de Ne-
derlandse regering van plan is premier
Nehroe van Ind|a te verzoeken bij In-
donesië te bemiddelen over het vraag-
stuk Nieuw Guinea.

Hij zei verder dat in geval van een
grote Indonesische aanval de UNO ver-
plicht was in te grijpen. Nederland
ziet zich thans genoodzaakt maatrege-
len te treffen voor de, verdediging van
het eiland, aldus de minister, die ver-
der verklaarde dat Nederland hard be-
zig is de inheemse bevolking van Nieuw
Guinea het recht van zelfbeschikking
te laten uitoefenen.
De Indonesische minister van Buiten-
landse Zaken, Dr. Soebandrio heeft er
opnieuw de nadruk op gelegd dat In-
donesië veel prijs stelt op vriendschap-
pelijke relaties met Australië. Hij zei,

dat de Indonesische regering duizend
middelen ten dienste stonden om de
Australische ongerustheid weg' te ne-
men dat Indonesië een expansie zou
nastreven in de richting van Oc^t
Nieuw Guinea nadat het West Nieuw
Guinea in bezit genomen zou hebben.
Soebandrio zei, dat Indonesiëi in het
algemeen een niet-agressief beleid voer
de ten aanzien van haar buren.

Gisteren werden dei Indonesische aan
spraken op Nieuw Guinea: besproken
tijdens een ontmoeting t« Londen van
de Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken Mr. Luns met de Cana-
dese eeirste minister Diefenbaker.
Later bracht Mr. Luns een bezoek aan
de Australische eerste minister Menzies
en de Britse minister van Buitenlandse
Zaken Lord Hume.

Brits compromis-voorstel
in kwestie Zuid-Afrika

Volgens berichten uit Londen hebben
de eerste ministers van het Britse Ge-
menebest gisteren een Brits voorstel
besproken dat een compromis inhoudt
ten aanzien van de kwestie Zuid Afri-
ka
Volgens deze berichten heeft het Britse
voorstel tot doel om Zuid Afrika toe te
staan om ook als republiek lid te blij-
ven van het Gemenebest.
De meeste Afrikaanse en Aziatische
Premiers wareh echter van mening dat
een bespreking van het lidmaatschap
van Zuid j*frika niet gescheiden kon
Worden van het debat over de rassen-politiek in dat land.

Nieuwe Amerikaanse voorstellen terzake
beëindiging atoomproeven

President Kennedy van de Verenigde
Staten heeft verklaard, dat Amerika
aan Rusland nieuwte voorstellen zal
doen met betrekking tot een overeen-
komst om atoomproeven te staken. Hij
zei te hopen dat zijn voorstellen spoe-
dig zullen leiden tot de eerste overeen-
komst tot beperking van de bewape-
ning in het atoom/tijdp|erk. Amerika
zou alles doen, aldus Kennedy, om een
Vergelijk op een gezonde en billijke
basis tot stand te brengen.

Vertegenwoordigers van Rusland, Ame-
rika en Engeland zullen hun bespre-
kingen over de atoomproeven in Gene-
ve op 21 maart a.s. hervatten.
Deze besprekingen werden op verzoek
van de Amerikaanse president enige
tijd uitgesteld om de nieuwe Ameri-
kaanse regering de gelegenheid te ge-
ven een nieuw beleid in deze kwesties
vast te stellen.

De Russische minister van Buiten-
landse Zaken, Gromyko, heeft zich te-
genover de gedelegeerde der Verenig-
de Staten bij de Verenigde-Naties, Ste-
venson, bereid verklaard de ontwape-
ningsdebatten in de UNO uit te stellen
tot deze zomer of herfst. Hij zou ger
noegen willen nemen met een korte

behandeling, als de Alegemene Verga-
dering der Verenigde Naties de Afro_
Aziatische resolutie van november j.l.
wil aanvaarden, waarin wordt uitge-
gaan van algehele ontwapening. Gro-
myko zou tegenover de Burmese afge-
vaardigde, Chan, hebben laten blijken
dat hij de Verenigde Staten niet van
agressie zal beschuldigen, als Amerika
zich op zijn beurt matigt wat de kwes-
ties Tibet en Hongarije betreft.

Chroestsjotkondigt eerste
menselijke ruimtevaart aan

De Russische premier Chroestsjof
heeft verklaard, dat het niet lang meer
zal duren of de Rassen zullen een men-
selijke ruimtevaarder het wereldruim
in zenden. Hij zei dat zowel op aarde
als in de kosmische ruimte de meest
stoutmoedige dromen van de mensheid
nu werkelijkheid werden. De verkla-
ring van de Russische premier volgde
op de succesvolle lancering van deRus-
sische aardsatelliet met een aap aan
boord, die na een rondje om de aarde
weer veilig op,diezelfde aarde terug-
keerde.
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Verliezende partijen in Manokwari kenden
de verkiezingsuitslag moeilijk verwerken

Resident bemiddelde
Naar wij uit Manokwari vernemen

Tond er op 6 waart J4. op het Residen-
tie-kantoor nMaar op uitnodiging van
de Resident van West Nieuw Guinea
een bijeenkomst plaats van de leiders
"ler plaatselijk* politieke partijen. Dit
geschiedde naar aanleiding van het ver
zoek van de zijde van enkele leiders
va» 4» aatoektone kustbevolking, om
ée bij de jongste verkiezingen versla-
gen kandidaat Maimpapami voor be-
Memiag tot lid van de Nieuw Guinea
Raad in aanmerking te doen komen.

Na de verkiezing waaroij de kandi-
daat Manupapami met ruim 130 stem-
men door zijn rivaal Gosewisch ver-
slagen werd, bleek er onder de stads-
Papoea's van Manokwari enige wrevel
te bestaan over het feit, dat de over-
winning' van de heer Gosewisch te
danken was aan de steun die de wei-
nig ontwikkelde Arfakkers aan de
Eluropese kandidaat hadden gegeven.
Op de bovengenoemde bijeenkomst leg-
de de Resident uit dat er in het ste-
delijk kiesdistrict Manokwari niemand
meer voor benoeming in aanmerking
kon nemen. Er zat voor de verliezers
niets anders op dan zich bij de uitslag
van de verkiezing neer te leggen, ge-
lijk dat in democratische landen ge-
bruikelijk is.

BIJEENKOMST

Er werd toen besloten om het geko-
zen lid van de Nieuw Guinea Raad, de
heer Gosewisch, uit te nodigen om op
8 maart om 17.00 uur aan de andere
politieke leiders een uiteenzetting te
geven van het beleid dat hij in de
Nieuw Guinea Raad zou voorstaan. De
heer Gosewisch gaf aan deze uitnodi-
ging gehoor maar de voorgenomen ver-
gadering mislukte, doordat de andere
partijleiders, met uitzondering van de
heren Manupapami en Krey achterafweigerden om de bijeenkomst bij te
wonen.
Naar verluidt was vooral de heer LÓ-
dewijk Mandatjan, een' der leiders van
de Arfakkers, door deze gang van za-
ken gegriefd. Het gerucht ging daarna
dat een groep Arfakkers een "onder-
zoek" naar deze kwestie wilde instel-
len, maar door de heer Gosewisch zou
zijn gerustgesteld.
Verwacht werd dat het bestuur van de
EPANG, welker kandidaat bij de ver-
kiezingen een meerderheid behaalde,
nu het initiatief zou- nemen tot een

nieuwe ontmoeting tussen de partij-
besturen van Manokwari. De heer Go-
sewisch zou dan zijn programma als-
nog uiteenzetten. Soortgelijke voor-
lichting zou hij ook willen geven op
enkele in de verschillende wijken van
Manokwari te houden spreekbeurten.

Onverwacht bezoek
In de afgelopen dagen deed de For-

mosaanse vissersboot Sui Tjek Ek Ma-
nokwari aan. Op 2Q mijl van de kust
had '^én van de opvarenden een vis-
haak in zijn arm gekregen en was men
gedwongen doktershulp aan de wal te
zoeken. Het schip, dat bemand is met
9 koppen, werd door een Papoea-prauw
naar Manokwari geleid. Intussen is
toestemming verkregen de boot uit te
geleiden.

Radioprogramma
WOENSDAG 15 MAART 1961 (49.42 m)
20.00 uur Klok, nieuws weersverwach-
ting, 20.15 uur N.V. Amusanta, 22.0)0
uur Buitenlands weekoverzicht, 22.10
uur Melodie en ritme, 22.40 uur Jerry
e.z. orkest, 22.50 uur Nieuws in . het
kort, 23.00 uur Sluiting.

Laatste correcties
stadsgehoorzaal

Op het laatste moment worden twee
wanden van de Stadsgehoorzaal, waar
de eerste zitting van de Nieuw Guinea
Raad zal plaats vinden, nog met ma-
soniet betimmerd en in een andere
kleur overgeschilderd.
Van officiële zijde kon men ons niet
meedelen wat daarvan de reden was.
Het ligt echter voor de hand te veron-
derstellen, dat men hiermee beoogt om
het eerste (zij het voorlopige) parle-
mentsgebouw van Nederlands Njeuw
Guinea een extra cachet te geven.
Oorsprokelijk waren de beide betref-
fende wanden lichtblauw geschilderd,
hetgeen niet bevorderlijk geacht kon
worden voor het scheppen van de sfeer
die bij een evenement als de opening
van de Nieuw Guinea Raad past.

verkeersslachtoffer
overleden

De heer 8., die twee dagen geleden
na een verkeersongeluk op de Boven-
weg zeer zwaar gewond in het zieken-
huis werd opgenomen, is aan zijn ver-
wondingen bezweken.
Als teken van rouw werd vandaag bij
het CBL, waar de heer B. werkzaam
was, de vlag halfstok gehesen.

Australië plaatst lening
in Zwitserland

In Zürich werd bekend gemaakt, dat
de Australische regering een lening van
ongeveer 60 miljoen Zwitserse francs
wil plaatsen op de Zwitserse kapitaal-
markt. De lening zal gebruikt worden
voor de economische ontwikkeling van
Australië. Particuliere, beleggers in
Zwitserland kunnen van 16 maart tot
20 maart a.s. inschrijven. De interest
bedraagt 4V2°/o.
Het bezoek van de Australische pre-
mier Menzies vorige week aan Zwitser-
land wordt door waarnemers met deze
lening in verband gebracht.

Chinees-Indiaas grensincident
De Indiase minister van Defensie

Krishna Menon verklaarde in New Del-
hi, dat Chinese troepen opnieuw de
grens met India hebben overschreden
en het vuur hebben geopend op een
Indiase patrouille. Er waren reeds In-
diase versterkingen naar het betref-
fende gebied gezonden verklaarde hij.
Volgens Menon hadden de Indiase troe-
pen een Chinees soldaat gevangen ge-
nomen. Het incident vond plaats bij
de grens tussen Tibet en de Indiase
deelstaat Sikkhim.
Dit bericht is het meest recente in een
serie over Chinees Indiase grensge-
schillen.

SoebandrioenNasoetonnaar zuid Vietnam ?
Naar uit Saigon wordt bericht heb-

ben de Indonesische minister van Bui-
tenlandse Zaken Soebandrio en de mi-
nister van Defensie Nasoetion een uit-
nodiging aanvaard om een bezoek te
brengen aan Zuid Vietnam.
Zij zullen daar overleg plegen met pre-
mier Ngo Din Diem.
Van officiële zijde te Djakarta werd
dit bericht nog niet bevestigd.

Nieuwe Amerikaanse
onder-minister voor

het verre oosten
President' Kennedy heeft tot onder-

minister van Buitenlandse Zaken be-
noemd de heer Walter P. MacConnagy,
die speciaal belast zal worden met de
afdeling Verre Oosten van het Ameri-
kaanse ministerie van Buitenlandse Za-
ken.
MacConnagy is nu ambassadeur in
Zuid Korea en was voordien gestatio-
neerd in Japan en Burma.

Utrechtse Jaarbeurs
geopend

In Utrecht heeft de 76e jaarbeurs eer-
gisteren haar deuren geopend met arti
kelen van 2900 firma's, afkomstig uit 29
landen. Voor het eerst sinds twee jaren
worden gebruiksgoederen en techni-
sche artikelen in é|Éh grote manifestatie
geëxposeerd. Dit is mogelijk geworden
dank zij de nieuwe expositiehal die
genoemd is naar onze jongste Prinses
Marijke. In totaal zijn nu 50.000 vier-
kante meter beschikbaar voor de uit-
stalling van de verbruiksgoederen, als
textiel, speelgoed, lederwaren, kristal
glas- en aardewerk en van de techni-
sche goederen, zoals producten voor de
scheepsbouw en van de zware electro-
technische industrie.

In collectief verband zijn er inzen-
dingen uit Luxemburg, Hongarije, Po-
len en de Sovjet Unie, die voor de 2e
maal meedoen. Frankrijk, Italië, West-
Duitsland, Zwitserland, lerland en Oos-
tenrijk hebben elk een uitgehreide in-
formatie afdeling. De expositie van de
veijcïluiksgoederen d^urt tot fen met
zaterdag; die in de technische sector
nog vier dagen langer.



welke maatstaven worden aangelegd bij
de toewijzing van woonruimte?

Het debat in de vergadering van
de Adviserende Raad van Hollandia
van maandag had o.a. betrekking
op de eleotriciteitstarievjen, waar-
over wij gisteren reeds uitvoerig
berichtten. Vandaag geven wij een
verslag van het tweede deel van het
debat, dat in hoofdzaak de toewij-
zing van woonruimte te Hollandia
tot onderwerp had.

Het Raadslid, de heer Baier gaf (als
vertegenwoordiger van een der vak-
verenigingen in de huisvestingscommis-
sie) een overzicht van de geldende nor-
men bij de toewijzing van woonruimte
te Hollandia.

De prioriteiten luiden volgens de
heer Baier als volgt: vestiging te Hol-
landia door overplaatsing van elders
of na terugkeer van Europees verlof,
Nieuw Guinea diensttijd, en voorts ge-
zinsfactoren zoals kindertal, studeren-
de kinderen, aantal inwcnenden.
De heer Van Dooren reageert op deze
opsomming met de opmerking, dat ze
belangrijker is om wat er niet in staat
dan om wat er wel instaat. De prak-
tijk blijkt namelijk anders te zijn dan
uit de gegeven richtlijnen blijkt, aldus
de heer Van Dooren. Hij wijdt vervol-
gens enige aandacht aan het bouwbe-
leid dat bepaald geen rekening houdt
met de grote gezinnen (er zijn te wei-
nig huizen met meer dan drie slaapka-
mers) en ook nog steeds niet voldoende
met de vrijgezellen, ondanks de verbe-
teringen die onlangs zijn ingevoerd.

RECHTVAARDIG?

De voorzitter meent uit de toelichting
van de heer Baier te mogen conclude-
ren dat de huisvestingscommissie een
zo groot mogelijke rechtvaardigheid
betracht.

De heer Vlan Dooren trekt echter ook
dit in twijfel. Hem is een geval bekend
van een hooggeplaatst ambtenaar zon-
der kinderen, die prioriteit kreeg bo-
ven een groot gezin bij de toewijzSng
van een huis, hoog in Noordwijk, hoe-
wel de genoemde ambtenaar reeds een
uitstekend huis had dat echter van iets
mindere stand was.

Er wordt over dit soort, dingen veel
gesproken, aldus de heer Van Dooren.
Hij herinnert er voorts aan hoe moei-
lijk het is om in Dok IX een plafond
te laten witten, terwijl een hoge amb-
tenaar die de kleur van zijn nieuwe
huis in Noordwijk niet mooi vond,
zonder moeite een nieuw kleurtje in
zijn woning kreeg. Men steekt hiermee
de mensen de ogen uit, aldus de heer
Van Dooren. Ondanks een loonsverho-
ging krijgt men op deze manier geen
tevreden ambtenaren.
De heer Baier erkent dat soms bijzon-

dere functionarissen die uit Nederland
worden aangetrokken bijvoorbaat een
huis wordt toegewezen, omdat ze an-
ders niet naar Nieuw Guinea willen
komen. Daar heeft de Resident maar
Marine heeft in de praktijk een streep-

rekening mee te houden, zegt hij. De
je voor. De heer Baier ontkent echter
dat er sprake zou zijn van vriendjes-
politiek. Het gaat slechts om enkele
uitzonderingen die de regel bevestigen.
Als iemand een geval bekend is waar
van onrechtvaardigheid sprake is, wil
hij dat graag onder vier ogen verne-
men, zodat hij er. in de huisvestings-
commissie werk van kan maken.
De heer Van Dooren zegt dat het ge-
val dat hij op het oog heeft, geen func-
tionaris betreft die moeilijk uit Ne-
derland naar Nieuw Guinea wilde ko-
men. Hij belooft de heer Baier hierover
te zullen inlichten.

De heer Baier meent dat toewijzing
vajn huizen volgens de stand van de
gegadigde niet meer voorkomt. Hij
wijst op gevallen van hogere ambtena-
ren die in Dok VIII of IX wonen.

BELANGRIJKSTE CRITERIUM VERGETEN?

Mevrouw Schotel is het niet met hem
eens. Zij meent zelfs, dat de heer Baier
in zijn opsomming van richtlijnen de
belangrijkste vergeten heeft, namelijk
de rang van de aanvrager. Dat heeft
voorrang ook boven het aantal Nieuw
Guinea dienstjaren, meent zij.
De voorzitter zegt uit ervaring te we-
ten hoe moeilijk deze materie ligt. Hij
meent de heer Baier te moeten steu-
nen als die zegt dat er geen vriendjes-
politiek plaats vindt.
De heer Van Tongeren verwijst naar
Australisch Nieuw Guinea waar men
minder belast is met ouderwetse stands
verschillen en waar alle Europese amb-
tenaren in een zelfde type huizen wo-
nen.

DISCRIMINATIE

Tenslotte geeft de heer Kaisiepo zijn
mening: Hij zegt dat hij er vroeger
al eens op {aangedrongen heeft om het
criterium "bangsa" bij dei toewijzing
van huizen in plaatsen als Hamadi te
ilsiten vaïlen. Salaris is een juistere
maatstaf zegt hij. Hamadi moet niet
alleen voor autochtonen zijn.
Nu vindt er discriminatie pilaats.

Het argument dat de Papoea's in het
verleden in hun kampongs ook in krot-
ten woonden- en nu dus niet moetep
klagen als hufi huizen niet deugen, acht
hij onjuist. We moeten vooruit zien en
niet achteruit, zegt hij.
De voorzitter wijst er op dat enkele
autochtonen in iHamadi, die wat sa-
laris betreft voor een betere wijk in
aanmerking kwamen een desbetreffend
aanbod hadden afgewezen en lfever
naar de nieuwe stadskampong in Po_
limac verhuisden. Hij is het echter in
principe met het standpunt van de
heer Kaisiepo eens en de praktijk
richt er zich sinds enige tijd zo veel
mogelijk naar, zegt hij.
Dè kwestie heeft alle aandacht van de
overheid.

STRAATNAMEN

Tot slot van de vergadering wordt
een lijst van straatnamen in Hollandia
goedgekeurd. De heer Van Dooren
merkt in dit verband op, dat we bij de
naamgeving van plaatsen in Nieuw
Giuinea niet te veel aan Nedefland
moeten refereren. De naam "Hollan-
dia" zou naar zijn mening ook wel eens
ter discussie gesteld mogen worden. De
voorzitter meent dat dit beter aan de
gemeenteraad overgelaten kan worden
en daar laat de vergadering het bij.

Patterson wereld-kampioen zwaargewichtboksen
De ontmoeting tussen de boksers

Floyd Patterson en Ingemar Johansen
in de Convention Hall te Miami (Flori-
da) is geëindigd in een overwinning
voor eerstgenoemde. Er brak een oor-
verdovend gejuich los onder de 17.00(0
toeschouwers toen de Amerikaan Pat-
terson er in de zesde ronde in slaagde
om de Zweed Johansen een knockout
toe te brengen.

Dit geschiedde geheel onverwachts,
want Johansen was juist in de zesde
ronde bijzonder aggressief. Na een mi-
nuut bracht hij Patterson al in de hoek
en diende hem fikse slagen toe.
De Amerikaanse radioreporter die de
wedstrijd versloeg zag Johansen al als
winnaar en riep uit, dat deze zocht
naar het goede moment om zijn te-
genstander met een linkse neer te
slaan, maar juist toen hij dat gezegd
had gebeurde het omgekeerde. Patter-
son kon zich even aan het bombarde-
ment onttrekken en gaf onverwachts
een goede harde rechtse die Johansen
deed neergaan. De ronde had twee mi-
nuten en 45 seconden geduurd.
Beide rivalen waren de strijd vol ver-
trouwen ingegaan maar het bleek dat
Patterson over een lichamelijke hard-
heid beschikte die hem tenslotte tot
overwinnaar maakte, hoewel djt ei-
lange tijd niet naar uitzag.
Voor de match en na het zingen van
het Amerikaanse volkslied (door é^jn
zanger begeleid door een orgel) kon-
digde wedstrijd-voorzitter Jack Mac-
Carthy de match aan en stelde beide
kemphanen aan het publiek voor:
Ingemar Johansen (29 jaar, 93 kg) en
Floyd Patterson (26 jaar, 89,5 kg). Ook
de ex-wereldkampioen Joe Louis kwamnog even op het podium om de beide
boksers een faire en succesvolle wed-
strijd toe te wensen.
De eerste ronde ging aanvankelijk vrij
gelijkmatig op, totdat Patterson in de
twieede minuut een linkse k^eeg te
incasseren 'die hem 8 seconden deed
neergaan. Maar hij stond weer op en
toen was het de beurt van Johansen
om enige seconden te duizelen. Onder
het publiek heerste tijdens deze groots
se boksontmoeting een opwinding als
zelden te voren.



Nieuwtjes uit Nederland

Leeuwarden - In Leeuwarden is men
begonnen met het heien van 2000 pa-
len voor de hal en de frontbebouwing
van Europa's grootste overdekte vee-
markt. Dit heiwerk alleen al zal 2'A>
tot 3 maanden in beslag nemen. De
hlal, die een oppervlakte kHjgt van
33.000 m2, dat is 1000 m2meer dan de
nieuwe RAI in Amsterdam, zal van
staal geconstrueerd worden. Grote aan-
dacht wordt besteed aan de luchtver-
versing. De frontbebouwing van de vee
markthal strekt zich uit over ruim 250
meter. Hierin zijn bureaus, een canti-
ne en 6 caf^'s geprojecteerd.

Een revolutionair Duits produkt, de
zgn. schietbio, zal binnenkort door de
Koninklijke Landmacht worden aange-
schaft. De eerste aankoop die de land-
macht zal doen, zal bestaan uit enkele
infanterie-schietbio's (voor infanterie-
wapens) en enige tank-schietbios's (voor
zwaardere wapens). Schietbio's worden
.gevormd uit een zaal van bepaalde af-
metingen waarin op filmdoek (4 lagen
papier) een film wordt vertoond waar-
uit de schutter zich een doel zoekt en
waarop hij een schot afgeeft met een
licht kaliber munitie.
Bij de tankbio's is de munitie vervan-
gen door licht. Bij dit alles wordt re-
kening gehouden met de vluchttijd in
de praktijk van de projectielen om bij
het doel te kómen. Het lichtpunt ver-
schijnt pas op het filmdoek als de
vlt^chttijd vlerstreken is. Belanjgrijke
besparingen worden door déze methode
bereikt, terwijl ook de werkelijkheid
natuurgetrouwerkan wórden benaderd.

KORTE BERICHTEN
In de komende zomerseizoen van de

KLM, dat op 1 april begint, zal de pfo_
duktie van deze maatschappij, verge-
leken met vorig jaar worden vergroot
met 309/c. Dit werd medegedeeld door
de scheidende president-directeur van
de KLM, de heer Aler. op zijn laatste
persconferentie. De produktiestij ging
wordt mogelijk door het in dienst heb-
ben van 12 DC-8 straalvliegtuigen en
12 Electra Lockheed turboprop toestel-
len, die tezamen drie kwart van het
totale vervoer voor hun rekening ne-
men. Vorig jaar was dat nog maar een
kwart. De heer Aler maakte o.m. be-
kend dat in augustus van dit jaar ook
DC-8 vliegtuigen op de Poollijn naar
Tokio en Biak zullen worden ingezet.
De afstand tot Nederlands Nieuw Gui-
nea wordt daardoor verkort tot 24 uur.
De heer Aler vertelde verder, dat de
KLM vorig jaar 23.500 emigranten ver-
voerde. Het emigrantenvervoer naar
AustraliëV zal na juli op de normale
DC-8 dienst op Biak worden uitge-
voerd. Die dienst wordt dan doorge-
trokken naar Sydney.

In Rotterdam kwam gisteren het
grootste schip aan dat de haven ooit
is binnengelopen. Het was 't Liberiaan
se tankschip "Frisia" dat ruim 51.000
ton weegt en een draagvermogen heeft
van 85V» duizend ton. De "Fris.ia" vaart
regelmatig met olie van de Perzische
Golf naar de Noordduitse havenstad
Emden. Het schip komt nu naar Rot-
terdam voor de normale dokbeurt. Het
wordt onder de waterlijn schebnge-
maakt en opnieuw geverfd bij de Rot-
terdamsche Droogdokmaatschappij.
Rotterdam is een van de weinige ha-
vens ter wereld, wafcr sjthepen van
dergelijke afmetingen kunnen worden
behandeld.

Gisteren is een luchtbrug ingezet tus-
sen Delhi en Leopoldstad ,om een aan-
tal Indiase legeronderdelen over te
brengen voor dienst bij de UNO-
strijdkrachten in de Kongo. Tachtig
infantristcn van het Iste Indi'an Ghur_
ka regiment werden met een Ameri-
kaanse Globemaster-vliegtuig vervoerd.
Totaal zullen een 5000 man Indiase
troepen worden overgebracht. De In-
diase minister van Defensie, Krishna
Menon, was op het vliegveld van New
Delhi aanwezig om van het vertrek
der «eerste Kongo.troepen getuige te
zijn. Hij drukte ieder van hen de hand

De Verenigde Staten en Formosa zijn
besprekingen begonnen om elementen
van het Nationalistisch Chinese leger,
die in Noord Burma leven, naar Na-
tionalistisch China over te brengen. Zij
zijn destijds over de grens met Burma
gevlucht, tóen het communistische le-
ger het voor zich uitjoeg. De Burme-
se regering maakte dez-er dagen be-
kend dat wapebs, welke bij de gueril-
latroepen waren gedropt, van Ameri-
kaanse makelij waren. Zoals gemeld
heeft de Burmese premier U Nu gis-
teren verklaard, dat de Verenigde Sta-
ten voorzichtiger moéten zijn met hun
militaire hulp, opdat deze niet wordt
misbruikt.
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trot ons leedwezen overleed hedéhl VACANTIE IN KAINANTUnde gevolgen van een noodlottig! Neemt
A
U" ,AC* "INRAINAATÜ

geval de heer Australisch Nieuw Guinea

ö. ËÉRSJiSfóif^G Koel klimaat, 5500 feet hoog, eerste
B klas Cuisine en Service»fd en Personeel C.B.L. Modern Hotel, moderate tariff)llandia, 15 maart 1961. Contact: BOÈ ZEELEN, Hotel Kainantu

In verband met verhuizing ddo 18 t/m. 20 maart a.s. deelt Mevr. De
Fretes haar geachte rantangafnemers beleefd mede dat ook de rantangs
op die dagen niet gevuld kunnen worden, afrekening direct na afloop de_
aer maand.

EETHUIS "SOEDI MAMPIR"
no. 3991
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|| Bij het GOUVERNEMENTS VOORLICHTINGS BUREAU kan onmiddel-
lijk worden geplaatst een

op uurloon.
Kennis van typen verlangd. Aanmelden: dagelijks tussen 08.00 uur en
14.00 uur bij het G.V.8., Gouvernementssecretarie, Dok 11.

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr, H.W.A, Voorhoeve, kinderarts

houdt op 16 maart en 23 maart
GEEN SPREEKUUR

HOLL&NDIA-
FILM

heeft weer in voorraad:
Rolfilms (6x9), COLOR/NEGATIEF
Kleinbeeldfilms, COLOR/DIAPOSI-

TIËF
Te koop: Reiswieg (extra lang) met stan
daard; kinderwagen uitneembaar (te
gebruiken als reiswieg); boekenkast;
vloerkleed; theekast. Marijkestraat 754

no. 3987

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 15-3 en donderdag 16-3
de film met Johnny Weismuller, Mary
O' Sullivan, Johnny Sheffield en Chie-
ta in

"TARZAN IN NEW VORK"
Nieuwe sensatie. Sensationele taferelen
gepaard met lachsalvo's kunt U op het
witte doek zien. Een Tarzan om nooit
te vergeten. Alle leeftijden.
Holl.-Binnen vertoont heden 15-3 de
film met Cornel Wilde en Maüreen O'
Hara

"PASSION"
18 jaar.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 15-3 voor het laatst

"THE DESERT SONG"
met Kathreen Grayson en Gordon Mc
Rae.
Een roekeloze Francaise, temidden van
woeste Arabieren im de zón-doorschroeï
'de SaHara. In Technicolor.
Toegang 14 jaar.
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