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Mr. Bot terug in Nederland
Har - Demonstratie gevaarlijke politiek

Mr- Th. Bot, staatssecretaris voor Nederlands Nieuw—Guinea ontkende
da( zjjn reig die hem in zes wieken over Nieuw-Guinea, Australië en de Ver- Sta-
len voerde, politieke betekenis heeft gehad-

Het was een oriën4eringsreis van een amlb4sdrager die zich op zijn nie"w arbeifs
terrein nog moet irtwerken. Poü'leke verklaringen die hem in de mond waren ge-
legd, zoals over de mogelijke vorming van een Melanesische federatie en over
het mogelijke tijdstip van Nieuw-Gumca 's onafhankelijkheid waren in werkelijk
heid slecht8 herhalingen van bekende standpunten en inzichten en allermins4
zo stellig bedoeld als ze door verschillende buitenlandse Journalis,en werden
\ Tergegeven-

Mr. Bot heef 4 op Nicuw-Guinea in4e.i-
sief con4act gehad me 4 de besfuursamb-
ttnaren en met de bevolking.
In Australie heef4 hij met ministers ge-
praat over de Nederlands-Aus4 alisehe
samenwerking op Nederland3 Nieuw-
Guine* en '« de Ver- S4aten heeft hij
zich ingespannen om enig inzieh1- Ie ver-
b.eiden over ce 4aak die Nederland in
Nieuw-Gumea vervul 4.

Hij verklaarde onder de indruk 4e zijn
van he 4 tempo waarm de ontwikkeling
van Nederlanc'.s Nieuw-Gumea wordt ui 4
gevoerd-
De Papoeabevolking wekt de indruk, zo
zeg 4 hij verder, me 4 de gang van zaken
zeer ingenomen 4e zijn-

Mr. 804 arriveerde per vlieg4uig uit
New Vork-
Op een vraag over he 4 plan van de over
brenging van Keiezen naar Nieuw-Gui-
nea, an4woordde hij, dat hij daarvoor
op Nieuw-Guinea bijzonder weinig en-
thousiasme had geconstateerd.
~lakende demonstra-
tie van ambtenaren bij zün vertrek uit
Nieuw-Guinena, zei mr- 804 neg: ik ge-
loof da4het nie4 juis4 ia de bevolking
ui 4 de kampongs te mobiliseren r.n
krach 4 bij te ze44en aan de demons4ratie
waar het nie4s mee 4e maken heef 4 of
niets van begrijp 4. Ik ach 4 di 4 een gev°ar
lijke poli4iek, aldus mr- 804.

Vliegtuigbotsing in zuid - Amerika
o.a marinekapel v. Pres. Eisenhower slachtoffers

Een Amerikaans legervliegtuig met 37
inzi44enden is gisteravond bij Rio de J°-
neiro in bo4sing gekomen me4 een Bra-
ziliaan8 verkeerskjeatel-
Beide vliegtuigen zijn neegestor4.
Aan boord van he4 Amerikaanse toes4el
waren 19 leden van de marinekapel, die

met presiden4 Eisenhower was meegeko-
men.
He 4Braziliaanse vliegtuig had vermoede-lijk 32 menden aa n bflord. Het 404aal aan4al slach4offers is nie4 bekend-
Maar men betwijfel 4 of er overlevenden
zullen zijn.

Troepenconcentraties der u.A.R.
Israel maakt zich paraat

I»rael treft voorbereidingen in ver-
band met berich^n over militaire con-
cen4ra4ies van de Ver- Arabische Repu-
bliek in de Sinai woestijn en langs de
Israelisch-Syrische grena- Een van de
berichten spreekt van de groo4s4e mili-
taire versterking in de Sinai woes4i>i
sinds de Suez crisis van 1956. In de af-
gelopen weken zijn er verschillende

grensincidenten geweest.- De verklarin-gen van Nasser hierover zien de Is-
raëlische autorii)eiten als een aankon-
diging van een nieuwe fase in he 4 Ara-
bisch-Israelische conflic4.

Croestsjev van Bali
naar Djakarta

Naar gezaghebbende Indonesische krin
gen melden zal premier Chroes4sjev mo-
gelijk een of 4wee dagen eerder ui 4 In-
öone'ie vertrekken warneer de bespre-
kingen rrie4 de Indonesiërs vlot verlo-
pen, Naar de kranten in Djakar4a weten
4e melden zijn premier Chroes4sjev en

presiden4 Soekarno.4o4 een gemeenschap
pelijk standpunt gekomen. Gisteren
zouden zij het overleg in Djakar4a voor 4
ze44en- In de Balinese hoofds4ad Den
Passer verklaarde premier Chroes4sjev
gister da 4zijn land sympßthiek staa4

tegenover he 4 Indonesisch verlangen
naar het bezi4 va»i Westelijk Nieuw Gui-
nea.
De Russische premier hield een toe-
sprak voor een menigte van naar' schB(
ting 50 000 mensen- Tevoren had hii ge-
keken naar een op4och4 van Bnlinese
meisjes.

Bankiers bezoeken
India

In de Indische hoofdstad New Delhi is
een delega4ie aangekomen van drie voor
a«ii--taande bankiers- die zich op de hoog
te zal stellen van de economische hulp
die India in de komende vijf jaar ;;tl
nodig hebben van het west-en-
De delegatie die drie weken in India zal
blijven reist onder "uspieiën van de V/e
reldbank en bes4aat u jt de ppresiden4
commissaris van de Britse Lloydbank,
de presiden4-commissaris van de Deu4se
Bank, en de oud pres ident commissaris
van de Federal Research Bank in New
Vork-

Arrestaties in Frankrijk

De Franse geheime dienst heef 4 de
hand gelegd op Hadad Harnada hoofd
van he 4 Algerijse Nationale Bevrijdings
front de FLN in Frankrijk. Verder zijn
in arrest ges4eld de FLN chef voor Pa-
rijs en diens collega voor de omgeving
van de hoofds4ad- De poli4ie heef 4 ook
nog een aantal Fransen en een Ameri-
kaanse schilderes aangehouden onder
verdenking van steunverlening aatl Al-
gerijse opstandelingen.

Pres.van Brazilië pro-
pageert voor onderont-

wikkelde gebieden
De Brazilliaanse presiden4 Kubitsehek

V>ee/f* !crach4ig aangedrongen op ren
kruistocht voor de welvaar 4 van de mi.i-
dérontwikkelde landen.

Hij sprak op een banket in Rio de
.Taneiro ter ere v n presiden4 Eisenho-
wer- Kubi4schek wees op de in4erna4io-
nale ontspanning, hij zei da4 men deson-
danks niet verge4en mag dat de str iid
nog nie4 beslis 4 is. Wil he 4 westen de
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Australisch standpunt ten opzichte van de
Nieuw - Guinea kwestie

Wij ontlenen aan het Austr- blad "De
nieuwe Wereld"

Sluart Inder, een der tWee hoofdredac
4e"ren van de "Pacific Isilands Mon4h-
ly"> he 4 bes 4 geïnformeerde maandblad
in het gebied van de S4ille Oceaani,
s4el4 in de decemberuitgave var* genoemd
blad de vra ag, waar Australië staat ten
opzicht van de kwes4ie Nederlands
Nieuw Guinea. Hij schrijft:

"Toen de Aus4ralische premier Mer-
zies in december naar Indoriiesie afreis-
de om als gast Van de Republiek zijn
eerste bezoek te brengen aan da4land
hebben sommigen zich afgevraagd wat
zijn verdere politieke lijn 4en opzichte
van de Ned- Nieuw Guinease kwes4ie
in de toekomst zou zijn.

In verband me 4 de vroeger door bei-
de zijden afgelegde verklaringen,
s4ond deze kwes4ie in he 4 brandpun4
der belangstelling. De Indonesiërs
hoop4en blijkbaar van de premier een
nauwkeurige uitfeenze4ting van zijn
s4andpun4 in deze kwes4"ie 4e verkrij-
gen.

Volgen 3 de ui4eengeze44e standpurften
der Indonesische leiders te oordelen wa-
ren deze in he 4 verleden verbaasd en
gebelgd over de Aus4ralische steun aan
he 4 Nederlandsche stan dpunt rul- dat
Wes4 Nieuw Guinea nooi4 bestemd was
deel ui 4 4e maken van de Indonesische
republiek.

Een ding s4aa4 wel als een paal boven
water nl. da 4 wanneer de Indonesische
bui4enlandse vertegenwoordigers slechts
de helf4 van hun werk gedaan hadden
en he 4 oor 4e luis4eren hadden gelegd.
dan hadden ze kunnen we4en da 4 Aus-
tralië zich 4en opzichte van de Neder-
landers in de kwes4ie Nieuw Guinea,
nooi4 gebonden heef -Premier Menzies kon dus me 4 een
«<ij-one lei luis4eren naar wa Soeknrno
hem 4e vertellen had-

Di 4 i 3 echter nie4 he 4 beeld da 4 he4
publiek in Australië, Nederland en mis-
schien ook in Indonesië zich in deze
kwestie .heeft gevormd.

DE OPINIE VAN HET PUBLIEK
De doorsnee burger meen 4 da 4 Austra-

lië en Nederland beslis 4 de een of an-
dere basis gevonden hebben voor een
geheim verdrag, da 4steeds meer en
meer versterk 4 wordt in een gezamen-
lijke streven om Indonesië er buiten te
houden- De gewone burger denkl dat als
gevolg van de laatste Australisch Ne-
derland3e conference in Canberra beide
lapden vele banden hebben aangehaald
in Nie"w Guinea; da 4 zij personeel en
ideeën ui4wisselen en da 4zij lolaarblij-
kelijk terdege weten waar ze samen
heen gaan.

Da 4 is wat "men" denk 4.De exacte
waarheid i3 echter da 4 de beide landeii
samen nergens heen gaan en wel omda4
Aus4ralie krampach4ig op een hek blijf 4
zitten en weigert er af te stappen

Vanaf di 4 hoge hek zi4 Australië zo
wat toe te kijken over de algemene
gang van zaken en bepaald er zich toe
gegevens en personeel met de Neder-
landers in Nieuw Guinea ui 4 te wiss-
len- He 4 land praa-t vaag over "samen-
werking", "onderling begrip" en "good-
will", maar daar blijf 4 he 4 bij- Zolang
Aus4r»lie nie4 van he 4 hek af»tapt hetzij
aan deze he4zij aan de andere zijde- -'s

he4 land niet jn staat om te beweren
dat het 't een of ander s4andpun4 in de
kwe3tie Nieuw Guinea inneem 4.

VRAGEN
Opens4aande vragen in deze kwes4ie

zijn:
'.TÏ ïaï" Australië het Nederlandse stand-
punt steunen dat de bes4aande samen-
werking zich dient uit 4e breiden k>l
een volledig samengaan op financieel
economisch en militair gebied?

Zal Aus4ralie nadat het haar stand-
punt heeft bepaald, internationaal dui-
delijk maken - zowel aan Indonesië als
aan alle andere landen, met inbegrip
van de Ver- Staten - da 4 zij Nederland
al dan niet mili4air zal s4eunen, in he4
geval de Nederlandse po3i4ie zou worden
bedreigd door een derde partij ?
Is Aus4ralie geneigd. wanneer eenma 5"1
een vast s4andpun4 is ingenomen, dit ja
of neen duidelijk t>e maken aan de Au-
stralische burger 3 zelf ? Wat dus de rich4
lijnen voor de 4oekoms4 zijn; zoda4 er
dus geen misverstanden kunnen voorko-
men 4ussen de Aus4ralische politieke
par4ijen onderling- de vakbonden en het
Sroo4 publiek enz. be4reffende he 4 ex ac4e
s4andpunt der regering-

Dit zijn vragen, die Premier Meneie3

noch de minis4er van Bui4enl andse Za-
ken Casey, ooit hebben toegegeven 4e
bestaan. He 4 i 3 na4uurlijk wijs beleid.
goede dipiometie om 4e vermijden op
hypothetische vragen antwoord 4e geven.
Vooral wanneer men hoon 4 dat men door
kan gaan om op een hekie 4e blijven zi4
4en en 4och goede_ vrienden te blijven,
zowel me 4 Nederland als me 4 Indonesië.

Dit Zou natuurlijk al'emaal in orde
zijn, indien de zaak niet zo urgen4 was:
wanneer nie4 aan beide zijden van he4
hek een partij staat Q.m Australie in de
rich4ing te teekken- In da4geval kan die
hekjeszit4rij gevaarlijk worden-

Indonesie heef 4 openlijk geui4 da 4 het
verbaasd en gebelgd is over de houding
van Australie.

Nederland heef 404 dusverre nog geen
openlijke, stappen ondernomen en heef4
nooi4 to^^e°"even. dat h^t :n »?rote r->->t^
bevreemd is over de houding van Au-
stralië, da 4 weigert te stoppen met bf*t .1

ten van algemeenheden en de si4ua4ie
niet onder de ogen wil zien-
Op he 4 punt van de teekoms4ige Austea-
lische politiek zijn de zaken enigszins
gespannen- Toch dien 4 er dienaangaan-
de geen misvers4and te bestaan.
Niemand kan Nederland zijn gevoelens
kwalijk nemen- De Nederlanders geloven
niet. zoals de Aus4ralier3 wel doen, da 4ze nog 30 of 40 jaar de 4ijd hebben voor
de Papoea's politiek bewus4 zijn gewor-
den en klaar om hun eigen lot te bepa-
len. Tezelver4ijd i 3 Nederland er zich,van bewus4 da 4 de Austealier3 van me-
ning zijn da 4 Nederland te hard van s4a-
pel loop 4 aan hun zijde van de grens.

Hierin is ruimte te over voor verschil
van mening. Maar de Nederlander* heb-
ben over de toekom34 van Nederlands
Nieuw-Guinea meer reden om zich be-
zorgd te maken dan de Australiërs en
zij hebben zeer juis4 gesteld dat de toe-
koms4 van Aus4ralisch Nieuw-Guinea
verweven is met de teekomst van Ne-
derlands Nieuw-Guinea; zoda* er dus ie4s
aan gedaan dien 4 te worden-

Gedurende de conferen4ie van he 4

vorig jaar in Canberr» suggreerden de
Nederlander 3 de vorming van een con-
sultatieve vrnie, 4us3en de twee territo-
ria, als grendslag voor ie4s beters later-
Di 4 werd cch4er door de Aus4raliers ver-
worpen als zjinde "praema4uur"
De zaak is echter da 4 Nederland van me
ning is dat er ie4s dien* te geschieden
da 4 de politieke 4oekoms4 zal bepalen;
zelfs al zou «en consultatieve unie voorba
rig zijn- Wat misschien wel zo i 3, voor
wat Australisch Papoea N euw Guinea he
4reft-
Beide gebieden op Nieuw-Guinea maken
een kritieke tijd door- Hoe kri4iek,- zal
s4raks in de gesdhiedenisboeken vermeld
staan. Het is daarom nu de 4ijd om ver-
strekkende besluiten 4e nrrnen.
Indien Premier Menzies doorgaat met
zijn algemeenheden over "goodwill" en
"samenwerking" in de Nieuw-Guinea
kwestie, dan kan men de Nederlanders
nie4 kwalijk nemen dat zij hun goei
humeur kwij4 raken en besluiten dat
wanneer de Aus4raliers "samenwerkiag"
willen ze dan maar met zich zelf moe-
ten "samenwerken" En wa 4 gebeur 4 er
dan me 4 Nieuw-Guinea?

Pres. Eisenhower advi-
seert Argentijnen te

werken voor blijvende
vrede

Presiden 4 Eisnhower hield in
Rio de Janeiro een toespraak voor he 4
parlement. De Amerikaanse president
zei da 4 zijn regering zal doorgaan me 4er
hij de andere vrije landen op aan '.-.

dringen een groo4 deel van he 4 geld da4
zij be sparen op hun detente 4e begtgg^W
voor zaken die de vrede dienen
Hij voegde eraan 4oe da 4 he 4 de voor-
naams4e taak is van de huidige s4aat«-
lieden aan een blijvende vrede 4e wer-
ken omdat oorlogvoeren in fete dwaas
is. President Eisenhower deed een be-
roep op het congres om he 4 plan van pre-
sident Kubitschek voor de economische
ontwikkeling v-r* he 4 westelijk halfrond
404 werkelijkheid 4e maken.
D 5Amerikaanse staatsman herinnerde;
or tenslotta aan dat de Ver. S4aten enor-
me bedragen «4eken in de buitenlands^
h"lp ook op t-echni»ch gebied en dat de
La4ijns-Amerikaanse l anden daar ook
van profiteren,

Kasavoeboe in Kongo
werkt mededingers weg

De voorzitter van de na4ionalis4ische
Abako-hewoging in Kongo- zo zegt Ka-
savóeboe. heef 4 zijn pos itie vers4erkt door
zich 4e ontdoen van zijn medeafgeva.ar-
-lio-don '' 'o :n nriissoi gehouden ron-
detafelconferentie- Vice voorzitter Da-
niel Kan*r! is uit de par4ij gezet, de twee
anderen zijn geschorst- Kansa was tij-
dens de Brusselse rondetafelconferentie
me 4Kasavoeboe in conflic4 gekomen-.
Verwacht word 4 dat Kasavoeboe nu z»l
proberen de leiding 4e krijgen van het
voorlopige Kongolese besteuscollege- Dit
krijg 4 gouverneur Cornelis naas4 zich in
de periode die aan de soevereinitei4s-
overdracht voorafga» -Functie voor kamerlid

Goedhart
He 4 Nederlandse Tweede Kamerlid de

heer Goedhart is gekozen te 4 vice-voor-
zi4tr van de commissie van de Ver Na-
Mes voor inlichtingen voor nie4 zelfbe-
s4urende gebieden.



Soekarno steelt huisjes en akkers van
Ned. spaarders. Amerikanen medeplichtig
De roof van de Nederlandse bezittin-

gen in Indonesië i 3 thans, prac4isch ge-
sproken, administratief rond, aldus
schrijft het Alg- Handelsblad.
In al die tijd heeft te Djakarta, of het
nu een bemiddelaar of een amassadeur
was, een Amerikaan gezeten die daar
als politiek bedisselaar groter invloed
ui4oefende dan wij. Die man vertegen-
woordigde de natie waarmee wij tesa-
men hebben gestreden- Wij hebben in,
de dagen van Cochran, al gehuiverd bij
de gedachte aan hetgeen de Amerika-
nen achter de schermen uitvoerden- Wij
hebben vernomen van een ambassadeur
die bezig was Nieuw-Guinea politiek te
verkwanselen en wij hebben in het ge-
val Baird gezien, dat de Amerikanen in
Djakata zich medeplichtig hebben ge-
maakt aan de liquidatie van, ons bezit.
De V.S. hebben verder het ens radicaal
vijandige regiem Soekarno- met wapen-
zendingen bevestigd- Zeker, zij hebben

daiarbij, financiële offers gebracht-
Het grootste offer eenwel vormde onze
ondernemingen, die zoals wij uit Baird's
verklaringen weten, mede als inzet in
hun politiek spel zijn gebruikt.

Wij blijken, als wij de historie van
ons bezit in Indonesië memoreren, een
grote morele vordering op de Amerika-
nen te hebben maar wij ervaren, dat zij
in dat opzicht lang niet aitijd solvabel
zijn-

HET HEMD IS NADER DAN DE ROK
De Ned. bijdrage voor de onderontwik

kelde gebieden gaat maar even met 50
*/e omhoog. Waarom toch? vraagt een in
zender van de Nieuwe Haagse Courant
zich af. Hebben wij onze handen niet
vol met Nieuw-Guinea en de West-
Laten wij Nieuw-Guinea eens wat
Een van de grote problemen van. Nieuw
Guinea is toch het gebr<k aan mensen?
weer een nieuw begin optebouwen.
Waarom laten, we daar geen duizenden
spijtoptanten heengaan?
grootser aanpakken- Meer geld meer
mensen en meer materiaal er heen sta-
ren. In Indonesië staan duizenden men-
sen te popelen om dat Jand te kunnen
omru,ilen voor de mogelijkheid in N-G-

Spaanse minister ont-
kent onderhandelingen

met Duitsland
He 4 Spaanse ministerie van Buiten-

landse Zaken on4ken4 in een communi-
qué dat met West-Dui4sland onderhan-
delingen worden gevoerd over de ves-
4iging van Westduitse mild4aiire bases
in Spanje. Verder word 4 gezegd da4 Span
je vertrouw4 op zijn huidige overeen-
komsten met Por4ugal en de Ver. Sta-
ten. Deze overeenkomsten zijn voldoen-
de om de morele verplich4ingen te kun-
nen nakomen len aanzien van de wes-
telijke verdediging-
Naar nieuwe verdragen van deze aard
word4 dan ook nie4 ges4reefd, zo beslui 4
he4 communiqué- Een woordvoerder van
het Nederlandse ministerie van Buiten-
landse Zaken zei vandaag, dat de Ne-
derlandse regering nie4s bekend is van
ene Dui4s verzoek aan Spanje om fa-
cili4eiten op he 4 gebied van de defen-
sie- Een Britse woordvoerder herhaalde
vandaag dat de Westduitse regering
Groo4-Bri44annie de vorige maand heef 4
ingelich4 over het plan/

Russ.Min. legt eerste
steen Marine-instituut

Ambon
De Russische minister voor Cultetur,

Mikaelov, die ook een be?.oek breng.'
aan Indone3ie heef' 4 vandaag op h' 4 °'-lahd Ambon de eerste steen gelegd voor
'een Indonesisch marine onderzoekings-
instituut- He 4 wordt gebouwd me4 Rus-
sische financiële steun- De bouwkosten
worden geschat op 19 miljoen gulden-

Australiers komen hout
kappen in Ned. N.G.

Waarschijnlijk nog di 4 jaar zal een
overeenkomst worden getekend voor
houtexploi4a4ie door Australiërs op Ne-
derlands Nieuw Guinea- Di4 is meege-
deeld door de heer Beuge, plaatsvervan-
gend chef van de direc4ie Ned- Nieuw
Guinea van he 4 ministerie van Binnen-
landse Zaken.
Tijdens een causerie over de Neder-
lands - Australische samenwerking in
Nieuw Guinea herinnerde hij aan de
conferentie van bes4uu,rsambtenaren ui4
deze landen die op 3 maart in Hollandia
zal beginnen. Hij merkte daarbij op dat
in bepaalde kringen zeker de gedachte
leeft van een melanesisch verband waar
in beide delen van Nieuw-Guinea kon-
den worden opgenomen. Deze gedachte
die van Aus4ralische oorsprong is leef4
evenwel nog nie4 bij de Nederlandse
rr-gßring. Mocht van dit Mr-lanesisch ver
band ooi 4 ie4s komen aldus de heer Van
Beuge, dan zal in ieder geval de bevol-
king van Nederlands Nieuw Guinea daar
zelf over moeten beslissen.

Commissie buitenl.
Investeringshulp begint

werkzaamheden
In de loop van deze week zal de per

8 februari j-1- door de gouverneur inge-
stelde Commissie Buitenlandse Inves-
teringshulp haar werkzaamheden aan-
vangen- Bedoelde commissie werd in
het leven geroepen om de mogelükh"den
voor vde verkrijging van investerings-
hulip uit het buitenland te bestuderen.
Hierbij wordt niet allleen gedacht aan
fondsen ter beschikking gesteld door de
Europese Economische Gemeenschap.
7,ij dimt tot concrete voor) tellen te ko-
men en de gouverneur en de hoofden
van diensten adviseren betreffende de
financiering van economische en sociale
projecten voor Nederlands Nieuw-Gui-
nea met buitenlandse steun-
Vertegenwoordigers van verschillende
dien3ten nemen er aan deel.

De commissie staat onder voorzitter-
schap vrn de heer L-G. Hoornweg, econ.
drs-, onderdirecteur van Economische
Zaken terwijl het secretariaat zal wef-
den verzorgd door het hoofd van cte af-
deling Algemene Economische Zaken
van de dienst van Economische Zaken
dr«, J- C- M. Bakker.
Sjouke Dijkstra tweede

in Olympisch
kampioenschap

Harol Heis de A.merikaanse wereldkam
pioene kunsteijden is me 4 oen indruk-
wekkend ver4oon van superioriteit olytn
piseh kampioene geworden- Do zilveren
meria-Mo js gewonnen dr^or oni-e land0""-
-no4e en Europese kampioene Sjouke Dijk
stra-
Het me 4ruim 185 000 bezoekers vol be-

zette stadicn van Squaw Valley heef 4
lange tijd in spanning gewacht wie de
tweede plaats zou beze44en. Vooral om-
da4 Barbara Rosé een zeer goede figuur
had gereden, een figuur die haar zelfs
nog wat meer punten opleverde dan Ca-
rol Heis en Sjouke Dijkstra-
Sjouke reed haar figuur heel voorzichtig
en haar pun4ento4aal viel daardoor rn<§
enkele foutjes wa4legen-
Ook Jo an Haanappel was over haar -i
gen figuur niet tevreden daardoor kwam
he 4 dat zij haar vierde p'aa4s van maan
dag in een vijfde van he 4 eindklassement
zag veranderen.

De bronzen medaille was voor de A-
merikaanse Barbara Rosé

Ned. schipbreukelingen
gered

Nederlandse schipbreukelingen van' do
"Angonia" zijn aan boord van een Fran-se teeiler onderweg naar La Roehelle na
da4zij tien uur lang in een reddingsboot
je een storrn 4ro4seerden in de Golf .van
Biscaje voor de kus 4 van Noord-Spanje-
He 4 zijn de 4ien bemanningsleden v*n
de Rotterdamse vrachtjboot "Angonia".
die door he 4 schuiven van de lading ij-
zerser4s kapseisde en binnen een half
uur zonk. De Franse teeiler-kapitein die
de opvarenden opppikte werd gisteren
in La Roehelle verwacht-
onderzoek geopend tegen bisschop Dibp-

Dachau-coneentrafie-
kamp Gedenkteken

Om de doden te eren en tot waarschu
wing van de levenden.

De Beierse vakvereniging eisen vi-
de regering de on4ruiming van Dachau,
waar nog steeds oen paar d'-izend vluch-
telingen zijn ondergebracht- De vakvere-
nigingen beweren dat de vluchtelingen
z,ich voor het grootste gedeelte elders
huizen kunnen krijgen.

Men beklaagd er zich over da4al de 1 1
jaar na de oorlog de regering niets heeft
gedaan om de vluchtelingen aan een be-
staan te helpen,.
De gaskamers waar 75.000 mensen de
dood vonden zijn vlak bij de barakken
gelegen zo ook de schietbaan, waar de
bewakers zich oefenden in he 4 schieten
op levende menselijke doelen. "De vluchtelingenkinderen spelen nu
in de schaduw der gaskamers en, tot
zelfs in het crematorium.

Dachau werd door het leger onder ge-
neraal Patten bevriid. Er bevonden
op dat molen! 10.000 gevangenen- alten
dicht bij de hongerdood.

Straaljager
neergestort

Dertien mensen werden gewond jqeT'
in de vroege ochtenduren een"'straaljager
neerster44e op een huizenblok 'm ":h»4Noord-I4aliaanse stadje Prigido.
De piloot kwam om he 4 leven- Enige
ogenblikken na he 4 ongeluk stonden de
huizen in lichter laaie-

Kerkdiensten
Evangelisch Christelijke Gemeenten
Ie Lijdenszondag, 20 februari 1980

Hollandia:
Pauluskapel 08 30 uur Ds. AM- Middag
Kloofkerk 18.30 uur Ds. W. Sirag
Chr- Mil- Tehuis (Marme Kamp<;em )
08-45 uur Ds. H.F. Ka 4
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds- J- Dros 4.

Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. W- Sirag
Ifar 10.30 uur D - J- Dros 4



s4rijd om de minderontwikkelde gebie-
den nie4 verliezen dan moet het tenen
da 4 democratische regeringen welvaar 4
kunnen brengen. Men kan de massa's
ï.ie 4 laiiger in armoede laten zonder
groot gevaar voor de idealen van he 4
westen-
Om deze reden had presiden4 Eisen-

hower gewaatschuwd tegen communis-
tische poging om va3te voet te krijgen
op he 4 westelijk halfrond- Hij zei in he 4
Braziliaanse parlement da 4 de Ver- Sta-
ten iedere poging ais inmenging zou-
den beschouwen ongeach4 of he 4 een
aanval zou zijn van buiten af of gezag 3
ondermijning.
Waarnemers in Rio zien in Eisenhowers
woorden een aanprijzing van de Mumroe
leer he 4 4raditionele standpunt van de
VYr St;*ten da 4 geen machten van bui-
ten het Ajmerikaans werelddeel mogen
binnendringen.

Rumoer In Bonn over
Spaanse bases kwestie
Berichten uil Bonn melden dat de

Westeultee minister van Defensie Straus3

heeft gesproken met de ambassadeurs
van de Ver. Staten en Engeland-

Volgens welingelichte kringen in Bonn
heef 4 hij aan ieder afzonderlijk verze-
kerd da4 Wes4-Duitsland in Spanje geen
militaire depo4s zal vragen zonder mede
weten en teestemming van de andere
NATO-lan)ien Volgen 3 de zegslieden
in Bonn heeft S4rauss de ambassadeurs
gezegd dat er me 4 Spanje niet over de-
po4s en ba3es word4 onderhandeld. Snan
je was nog slech4s gepols4- doch er wa->
nog geen antwoord ontvangen-
De minister zoll verder hebben gewe-
ien op de moeilijke militeüre politie
van Wes4-Dujtsland. dat klein is en bo-
vendien lang en smßl. S4rau':s heef4 ook
geklaagd over de bekendheid die de pers
aan zijn plannen heeft, gegeven-
Diplomatieke kringen in Bonn zeggen
da 4 het Spaanse an4woord dezer dagen
werd verw«cht.
Da 4 zal echter nu wel lai>ger op zich
laten wachten-
De Duitse pogingen hebben de laatste
deg^n In vrijwel mta NATÓ-I^ndtn
grote beroering geWek4. Ook de mees4e
Wes4-Dui4se bladen veroordelen de step
van de regering als on4ac4isch en onge-
lukkig-

Massagra ontdekt in
Egypte

Bij opgravinegn in Zuid Egypte heb-
ben oudheidkundigen een massagraf ge-
vonden me 4 meer dHi 1000 mummies
Er zijn aanwijzingen dat he 4 hier slacht
offers beteef4 van een massamoord die
ruim 4000 jaar geleden moe 4 hebben
plaa4B gehad- In het graf bevinden zich
oui stoffelijke resten van een oroo4 aan
tal kinderen.

Communisten uit
Commissies geweerd

De gemeenteraad van Amsterdam
laat geen communisten tee in de raads-
commissie 3. De leden van de CPN wor-
den daar ai vijf jaar ui 4 geweerd- Een
voorstel om er hen in tee te laten i 3
met de kleinst iao&ciijke meerderheid
verworpen, nl. met 22 tegen 21- Tegen
de teelating stemden de Partij van de
Arbeid en de Ka4holieke Volkspar4ij.
Voor de toelating waren alle anderen-
He* voorstel kwam van de P acifis4iscii
socialis4ische frac4ie.

Lid Programmaraad
Radio Nederland

To4 lid van de programmaraad van de
34ich4ing Radio NTEÖKRLAND
omroep is benoemd de heer Jonkers ia
Den Ha"g-
De heer Jonkers is directeur van het
kabine4 van de vice. minisier president-

Radioprogramma
VRIJDAG 25 FEBRUARI (vervolg.)
20 50 I.arry Green en zijn ork, st.
21-12 Harry Belafonte, zang.
21-24 Franse Lichte Muziek.
21-49 Licht Klassiek Programma: André

Kostalanetz e-z. orkest.

(Vervolg Radioprogramma)
22.15 De bevordering van de buitenland-se handel- Gesprek van Guus Weitzei met de heren Lamers en Vander Meer.
22-20 Jazz aan de piano.
22 39 In de muziektrein: diverse ensem-

bles-
-23.00 SLUITING.

ZATERDAG 27 FEBRUARI 1980
06-30 Na de douche.
0708 Aethergeuzen 0.1.v- Lex Kar«e-

meyer
07 30 Sluiting-
-12.30 Programma-overzicht.
12 33 Paul Weston en zijn orkest met

diverse solisten-
-1300 Nieuws.
13 12 Vakan4ie in Vene4ië me 4 he 4 orkes4

van Gianni Monese-
-13-32 The Ames Brothers, zang
13.40 Sportjournaal door Bob Spaak.
14.00 Cor Steyn en zijn rhytme-groep,

mmv- Sem Nijveen, viool.
14-30 Sluiting.
20 00 Nieuws (herhaling) en weersvér-

wachting-
-2015 Muziek op verzoek.
21.00 Pal Joey (Rodgers & Hart). Selec-

ties uit deze film.
21-46 Garnavalmuziek door Percy Faitk

en zijn orkest.
2205 "Schotfs) en scheef"- Wij stellen U

voor aan Sir Harry La"der, de
Schotse Louis Davids-

-22.20 Dansmuziek door Victor Silve»ter
e-z. orkest, afwisseild met zang door
A*in Shelton en Bing Crosby.

23.00 SLUITING-

WEIEKEINDDIENST 27—-28 FEBR
Haven: Dr- A. de Grave tel. 345
Binnen: Dr. A- Meyer tel. 43
Weekdienst 29 febr — 5 mr4.
Haven Dr. R- Kummer tel. 465

TE KOOP: ijskast Bauknech'4 70 liter,
f- 300,— van Oldcnboigstraat 701 Noord-
v.\;k (bij Biblio'heek)

Ruten Robo4 (mixer, vloer en meul el
wrijver, stefzuiger, haardroger) f. 250,—Kindermatra3, kapok gevuld 60 X 120:
schilderijen; schemerlampjes, Kodak-
boxje, fietstes, tuinsteel.
tel ._406-
Tï: KOOP: 1 luchtbed. 1 fan- 1 scooter,
p-n-o.t.k. Na tel bericht, 21 te bezichtigen
Zusterhuis Hla-Binnen-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoon 4 heden 26-2
en morgen 27-2 Richard Widmark, Tre-
vor Howard en Janc Green in de mach-
4ige avonturenfilm "BUN FOT? THE
SUN" (bloed in de zon). Tn de woeste
jungle- temidden van wilde dieren. Im-
posant, onsteimig, opwindend avontuur.
Super scope en Technicolor-
Nieuwe Apparaten, ui4stekend zich 4 en
goed geluid.
Hollandia Binnen 26-2 "BEDREIGING"
27-?. "GEKTÏUISDE ZWAAREIF.N"
S utani za4erdag 27-2 "SHADOW OF A
DOUBT"

BLOM & VAN DES? AA I
VERZEKERINGEN

Opent 1 maart a.s. een kantoor I
te HOLLANDIA t.o. JACHTCLUB. TEL. 120.

BBHI II'IHl'lllf.ff W BilWiEMLl^^ mJimmiMU ijüihuliuii ibil I
De Heer en Mevrouw Slooff- de Vrie3geven met blijdschap kennis van de ge-
boorte van h"n zoon:

ERIK WILLEM
Hollandia 25-2-'6O
RESIDENTIE WATERSTAATSDIBVST

ZUID NIEUW GUINEA
Het Hoofd van de Residentie Water-«'aatedienst Zuid Nieuw-Guinea te Me-rauke maakt hierbij bekend, dat op

woensdag 16 maar 4 1960 om 12.00 uur tezijnen kantere te Meruuke openbaar l»lworden aanbesteed:
"De bouw van een stationsgebouw meiverkeerstoren bij he4 vliegveld Mouahte Merauke."

Bestek en tekeningen zijn vanai hedentegen betaling van f. 5,-, verkrijgbaarbij de administratfe yan de rw D teMerjauke of bij de administratie Van deDienst van Openbare Werken» te Hol-landia-
/V'nwijzii^ zal plaats vinden op woens-dag 2 maart 1960 om 10.00 uur ophe4
kantoor van het H.RW.D- te Merauke


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 47 26.02.1960
	Mr. Bot terug in Nederland Har – Demonstratie gevaarlijke politiek
	Vliegtuigbotsing in zuid – Amerika o.a marinekapel v. Pres. Eisenhower slachtoffers
	Troepenconcentraties der u.A.R. Israel maakt zich paraat
	Croestsjev van Bali naar Djakarta
	Bankiers bezoeken India
	Arrestaties in Frankrijk
	Pres.van Brazilië propageert voor onderontwikkelde gebieden
	Australisch standpunt ten opzichte van de Nieuw – Guinea kwestie
	DE OPINIE VAN HET PUBLIEK
	VRAGEN
	Pres. Eisenhower adviseert Argentijnen te werken voor blijvende vrede
	Kasavoeboe in Kongo werkt mededingers weg
	Functie voor kamerlid Goedhart
	Soekarno steelt huisjes en akkers van Ned. spaarders. Amerikanen medeplichtig
	HET HEMD IS NADER DAN DE ROK
	Spaanse minister ontkent onderhandelingen met Duitsland
	Russ.Min. legt eerste steen Marine-instituut Ambon
	Australiers komen hout kappen in Ned. N.G.
	Commissie buitenl. Investeringshulp begint werkzaamheden
	Sjouke Dijkstra tweede in Olympisch kampioenschap
	Ned. schipbreukelingen gered
	Dachau-coneentrafiekamp Gedenkteken
	Straaljager neergestort
	Kerkdiensten
	Rumoer In Bonn over Spaanse bases kwestie
	Massagra ontdekt in Egypte
	Communisten uit Commissies geweerd
	Lid Programmaraad Radio Nederland
	Radioprogramma

	familieberichten
	Ann. 1

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


