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Moordplannenop
Soekarno ontdekt

De Indonesische minister van Voor-
lichting Maladi heeft zondagavond voor
de radio verklaard dat 'n ondermijnende
oraganisatic bezig is gewees. plannen)
te beramen om president S°ekamo en
de minister van defensie Nasuti°n te ver
mo°rden-
Zoals bekend heeft ir- Soekarno o ni a ng.
het Indonesische parlement op nonactiei
gesteld hetgeen enige dagen later werd
gevolgd d°or een beschieting uit de
lucht van het presidentieel, paleis in
Djakarta-
Maladi zei dat de vlieger in kwestj.s

voor de luchtmacht krijgsraad zal wor-
den geL.id- V°lgens hem was de beschie-
ting een da"d van imdvcrraa_d_____[____

wacht wordt dat binnenkort kan w°rden
vastgesteld of deze daad een op zich-
zelf staand incident was °f in verband
staat met 'n ondermijnende organisaM:
Onlangs, zei minister Maladi, zijn bi.
'n inval wapens en documenten gevon-
den waaruit bleek dat er 'n samenzwe-
ring op touw was gezet te gen 't leven
van de president en de opperbevelhebbel
die tevens minister van defensie is-
Dit dvid4 op hel bestaan van een onder-
mijnende organisatie die _missdWien is
door gedrongen in de staats°rganen
waaronder de luchtmacht, zei hij

De regering heef1 de staatsorganen op.
geroepen waakzaaM te zijn-

Argentinië Kendigt noodtoestand af
Reeds honderd bomaanslagen

De Argentijnse regering heeft in verband
met binnenlandse moeilijkheden de n°od
toestand afgekondigd- In de afgeloper
weken zijn ongeveer 100 bomaanslagen

ondernomen die gedeeltelijk ook geluk'
zijn en waarbij verscheidene mensen om
het leven zijn gekomen-
De regering schrijft deze aanslagen toe
aan aanhangers van oudpresident Pet'on

die een actie zijn begonnen in verband
met de k°mende parlementsverkiezingen
De politie heeft de v°rige week enkele
tientallen Peronisten gearresteerd terwij'
er ook wapens zijn gev°nden-
In he 4 .^oorden van het land opereren
enkele groepen opstandelingen die zich
tot kleine commandotiroepen hebben ge-
formeerd.

in Kongo beginnende woelingen
partyen heuechten einaar met giftige speren

In Elisabethstad, de hoofdstad van de
Kongolese provincie Katanga en ook in
de omliggende dorpen heeft in 't afgelo-
pen weekeinde een gevecht gewoed tus-
sen aanhangers Van twee politieke par-
tijen waarbij dertien mensen om het le-
ven zijn gekomen-
De moeilijkheden begonnen vrijdag toen
bekend werd dat de voorzitter van de
Kongolese Nationale Beweging Loemoem
ba in Elisabethstad een vergadering zou
leiden- De autoriteiten besloten veilig-
heidshalve deze bijeenkomst te verbie-
den maar het heeft niet mogen baten-
Volge:ingen van Loemmoemba en . leden
van de Konaka partij gingen elkaar me.

giftige speren en pijl en boog te lijf-
Zondagmiddag moesten politie en mili-
tairen ingrijpen-

Amerihaanse kaketPionier V breeftt afstandsrecord
ruimtevaart

In de nacht Van zondag °p maandap
heeft Amerika's j°ngste kunstplaneet de
Pionier Vijf het afstandsrecord voor
ruimte communicatie verbeterd- Zijn ra-
dio werkte nameMjk nog prima °n 655
000 kilometer van de aarde.

De vorige recordhouder was de Pionie
Vier die op die afstand ophield me' zen
den-
De Pionier Vijf had op het tijdstip van
de "■- -e"iT.verbetering een sne'heid van
bijna 10-000 kilometer pel' uur-

Vrijdag jl- werd hij in Cape Canaveral
gelanceerd- De k^nstpianeet zal eer
baan gaan beschrjven om de zon tussen
die van de aa rde en Venus in.
De Pionier Vier en de Russische Lunik
.bevinden zich momenteel in banen om
de z°n tussen de aarde en Mars in-

Adenaeurdoet beroep
voorvrede en vrijheid

West-Lui-.ands boKdskanseiier Aden-
auer heeft i n New Vork een beroep ge-
daan op de westelijke bondgenoten om
een gezamenlijke p°ging te doen ten be-
hoeve van v''ede en vrijheid vool' allen
Adenauer sprak op een lunch die te zij-

gegeven werd in he4 Waidorl'
Asforia Hotel.
Hij schetste Duitsland van vandaag als
een democratisch Duitsland- Eerder had
R°bert Minor, de gouverneur van New
Vork gezegd da4 er aan de kim van
Duitsiands democratie nog d°nkere wol-
ken waren van Hitlerisme, die een. be-
dreiging vormden voor de eenheid tus.

Algerijnserebellen zetten strijd voort geen „Vrede derDapperen”
De premiel' van de zogenaamde voor-

lopige Algerijnse regering, Ferha4 Abas
meent dat de Franse president de Gaul-
le de deur VOor vrede in Algerije heef1

gesloten-
In een ''adio'ede in Tunis zei hij da 4 de
Algerijnen nu de strijd zullen voortzet-
ten totdat de onafh ankelijkheid zou wor-
den verkregen-

Aba s voegde daaraan toe dat zijn rege-
ring haar verlangen had getoond °n.
geen enkele kans op een overeenkomst
in A'gerije ongebruikt te laten-
Zijn rede komt negen dagen na De Gaul
les jongste bez°ek aan Algerije waar hi;'
onder mee1' verklaarde geen hoop meel'
te koesteren dat de opstandelingen zijn
vrede der dapperen zouden aanvaarden
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TOP GEHEIM

Dulles kan een redevoering houden er
zijn fo4o kan in de kranten komen te
staan, maal' om in een CIA-sneckbar een
reep chocolade te k°pen m°et men eer)
speciale pas hebben- Zelfs hel kladpapie:
in de prullemand wordt genoteerd, ge-
dassificeerd gebundeld en op bepaald-
tijden verbrand-

Bij iedere verschuiving in de Ameri-
kaanse politiek achter iedere ontpiooing
van troepen, achter het lanceren van ie-
dere nieuwe raket, bij ' een verminde-
ring van bemande bommenwerpers
achter een nota aan Cr°estsjev of Fidal
Ca.str o z it de CIA die een hartig woord-
je meespreekt-

Hoe bekwaam is de CIA wel?
Hoe opereert ze ?

Wie zijn de mensen die er vo°r werken— zonder faam, zonder naam, s<>ms in
nood en gev*ar?

Rusl and zou er een maanraket vo°!'
cadeau doen om dat te kunjnen weten.

De CIA praalt niet over behaalde suc-
cessen in het uitvinden wat de plannen
zijn van de vijanden va» Amerika-

Evenmin kan de CIA van repliek dien
nen, wanneer Congresleden de dienst be-
cri _seren en denken dat e r blunders ge-
maakt worden-
Of we goed werk leveren of slecht, zeg 4
Dulles, ik moe4 he 4 aan anderen overla-
ten om dat te kunnen waarderen- In het
«ionagewerk mag men nooi4 v°ldaan zijn
wij m»eten «teods naar beter streven

en ik geloof dat we st-eeds beter worden
aldus Dulles-

meesterspionnen van Amerika
Rusland zou een maanraketcadeau doen om ze teKennen

1
Tijdens de debatten in het Amerikaan-

se congres over de achterstand in raket-
ten, werd een tipje van de sMer opge-
licht over de werkwijze van Ame ..ka's
meesl geheimzinnigste organisatie nl- de
CIA- (Central IntelUgence Agency). In
een drietal artikelen zuilen wij de orga-
nisatie en de anonieme mannen die er
voor werken beschrijven-

Onze Amerikaanse correspondent J-F
4er Horst schrijt ons;
Tijdens het gespannen debat in het Con-
gres over de Russsiche militaire mach^
versus de Arperikaanse, zal pal in het
midden maar toch handig buiten schot
een eenvoudige burgerman met een pijp
tussen zijn tanden en me' de onwaar-
schijnlijke titel van "meester-spion"

De Sovjets noemen hem de b°ze sinis-
tere m»n-
Hit-er lachtfe zijn bekwaamheid uit- .
tot het te laat was-
Eisenhower noemt hem: bewonderens-
waardig
Zijn ouders hebben hem de naam ge-

geven: Allen Welsh Dulles-
Hij is 67 jaar oud, werd in Wateri°n _.-.'
V- geboren en leidl een der meest duis-
tere operaties ter wereid nl- de CIA

Deze Dienst fungeert a\ s de meesl ge-
voelige ogen en oren van het Witte Huis
van hel Gouvemement van Amerika e~
daar van is de bebrilde Dulles de chef-
speurder.

Slechts een handvol mensen weet hoe-
veel de CIA uitgeeft Voor spionage- hoe-
veel mensen in dienst zy n en waar zi?
zitten- Want allen zijn °p geheimhouding
beëedigd-

BIJ HET RAKETTENDEBAT
Maar DuUes moet voor het voetiich,t

komen om de aantijgingen te weerleggen
dat de Eisenhower regering de Russische
superioriteit op het gebied der geleide
projectielen onderschatte; met ais basis
een nieuw soort inteliigence evaluatie die
de bedoelingen der Russen evalueerde in
plaats van hun mogelijkheden.

"ledere evaluatie " " ■ ■ van militaire
uitrusting ■. " ■ doorloopt een zeker
schiftingsproces dat uiteindelijk vastge-
legd word 4 in een analyse. Allereerst
worden de mogelijkheden van het 'and
vastgesteld, in de diverse velden; wan-
neer de bewijzen zich beginnien optesta-
pelen en daaruit zich een beeld begint
te v°rmen, dan bepalen we onze evalua-
tie van het waarschijnlijke constructie
programma van de vijand-

Dulles citeerde de Sovjet campag_b
in het producertn van z.ware bommen-
werper 3 in 1954 als voorbeeld-
"Anes wees e 1" op, aldus Dulles. da 4 ze
het aanschaffen van zwal-e bommenwer-
pers ais hel doorslaggevend element va,_
hun offensieve kracht bedoelden en da4

ze de bedoeling hadden om meel' bom-
menwerper, te produceren zo sne 1 ze
ma _ kilden-

MOGELIJKHEID VERSUS BEDOELING

Ons baserend °p wat wjj wis.en v-Jn

hun vUegtuigfabricatie en di4 uitgestre-
ken over een periode van 7 jaar, konden
wij constateren dat ze de mogelijkheid
hadden om he 4 vo°rges4eide aantal b°rn_
menwerpers te halen- Bekomen bewij-
zen wezen uit dat zij ook de bedoelinjg
hadden o m deze mogelijkheid in feiten
om te zetten. Wij hielen echter de ge-
beurtenissen nauwkeurig in het oog-
Toen constateerden wij dat de produc-
tie niel steeg vo 01' de v°l!e h°nderd pro-
cent der mogelijkheden- De productie
slapte af- Tegelijkertijd echter consta-
teerden wij een verhoogde activiteit in
de constructie van raketten-

Op zekere tijdstip in 1957 besloot de
Sovjet om de bommenwerpers productie
to 4 een minimum 4e beperken-

Het was in die tijd dat sommigen in
Amerika zich zorgen maakten oVer dr
aanstaande Amerikaanse ach4ers4and in
bommenwerpers.

Maa1' de CIA die de verslapping in
cons4ructie had opgemerkt revaluee rdr
de belangrijkheid van he 4 Russische
bommenwerpers projec4-
THERMOMETER VAN DAG TOT DAG

He 4 verzamelen van dergelijke inlich■tingen van ach 4 he4 ijzeren gordijn
°f van ieder ander punt ter wereld eis'
accuraa4 en so ms een4onig werk djaar
he4 bestaat in de accumulatie van ber-
gen dat3 van alle mogelijke bronnen;
officiële redevoeringen en uitsp^alken,
wetenschappelijke bladen, handels rap-
porten, foto's enz-

Dit is het dagelijks thermometer lezen
r»n de activiteiten van eik volk-

(Wordt vervolgd-

Dagboek van Moos
3

SPANNING IN DE ADVIESRAAD.
Vrijgadavond heerste er tu _se n enkel;

leden en de v°orzitter spanning ;r \ de
Adviesraad- ► I
Opinies botsten tegen elka ■■;
kig van geen wijken wisten.
Partijen die ieder een eigen ta ai spra-
ken begrepen e!kaar natuurlijk niet-
Z°nger onderling begrip is een deba;
vruchteloos zjin ook daden vruchteloos
wordt alles vruchtelo°s-
Enkele Nederlandse raadsleden, komend
uit een uitgebalanceerde democratische
maatschappij, gewend aan 'n volwaardi;
door de eeuwen heen 'ot democratie op-
gegroeide bevolking rgaijseerden
vermoedelijk niet! dat zij zifch
hier bevonden in een iand dat nog jn de
democratische kinderschoenen staat
bij een bevolking die practisch nog
stamverband leeft en waar slechts enke-
len, maar pas heel weinigen zich n
naal bewust beginnen te gevoelen-
Mensen die °ver het algemeen de dem°-
cratje wel een !euk spelletje vinden, een
"make beiieve" spelletje, waal' de koelie
met de k°ning mag argumenteren, »c
vinden 't aner zotst en 't blijft maar cc .
spelletje, want bij hen is het onwerke-
lijk zij zouden het niet in hun hoofden
halen °m tegen hun stamh°ofd °p *e
staan- Of democratisering van di' volk
ooit succes z a i hebben? Wij hopen hc'
maar vrezen met grote vreze-
Hij moet ai een zelfbewust, ontwikkeld
mens zijn met een graot rechtvaardig-
heidsgevoel en veel naastenliefde om al
volwaardig democraat te kunnen leven.

De Nederlanders hebben de Indo-
nesiers vele decennia geleden reeds v°oi
zien van een Voiksraad, pr°viciale ra-
den, gemeenteraden, allen met 'n In-do'-
nesische meerderheid en nu aan zich zelf
overgeleverd ontaardt al dat goede zaad
gedeeltelijk in dictatorschap en gedeel-
telijk in communisme- Hoopgevend is zr
een precedent niet-

Onze regering heeft zich tot t^ak ge-
steld om dit voik naar democratische
richtlijnen op te voeden- Daarv°°r be-
schikt zij over een groot aantal speciaal
voor die taak opgeleide ambt Cnaren er
verdere luisterposten met de vinger op
de polsslag van het volk om de stemmin.
en wat er verder leeft onder de mensen
Ie peilen en aan de hand van deze gege-
vens wordt 't tempo der democratisc
bepaald. zo snei mogelijk maar - zonder
brokken te maken, men kan nie4 mcl
te gr°_e doses tegeliik injecteren wan'
het zou de patiënt in de hersens kunnen
slaan en bij alle goede bedoelingen dien'
op de allereerste plaats orde en recht ge-
handhaafd te blijven-
Het corps uitgbalanceerde overheidsdie-
naren, zijn verantwoording schu'di,.'
vo°r hun werk-

Het is om deze reden dat de gezags-
dragers zijn maatregelen en orders uit-
gevoerd wil zien-

Toen op een vraag de voorzitter aan de
raacf antwoordde dat or fl ers van, het we*
tig gezag door ajien uitgevoerd m°es*en
worden, deed heli vreemd aani enkele le-
den onthutst, verbaasd en ontevreden 4e
zien worden. Wïj vragen ons, af wa< $-.
adviesraadsleden an(jers hadden ver.
wacht " ■ " Orders de» re gCring niet uit-
voeren? Anti gezag w°rden? Omd . d?
regering he* blijkbaar niet eens is me'
hun Rflvle» ? ? ?



Het zou een gevaarlijk experiment
worden als de richtlijnen van het gezag
in dit ian d zouden t°evalien aan een
groep eenzijdig georganiseerde vereni-
gingsmannen, zonder verantwoordelijk-
heid voor hun taak _i aap hen over4e-
laten deze primitieve maatschappij in-
eens tot volwaardige der/ocraten om te
werken-
Een taak die zij zich onderhands wïl-
'en aanmeten zonder verantwoording
zelfs niel aan hun kiezers want z jj z j-jn
niet gekozen-

Gelukkig vo°r land en v°lk ligt deze
taak in handen van onze regering, van
rijpe, evenwichtige mannen hiertoe op-
geleid en aangesteld en verantwoording
verschuldigd voor hun 4aak - - -
verantwoording ook vo°r °rde en reeh 4
in dit land-

He4 tempo de 1* democratisering van di*
primitieve v°ik lig 4 in hun handen-
Hooggestemde v°liks4ribunen, ko|nnien
hier me 4 hun gepraat een averechtse uit-
werking hebben, we zagen hiervan al
een staaltje bij het onrijpe gedoe der
Sc .4ani demonstra4ie-

Laat dus de regeringsmensen rustig
hun gang gaan, z°nder hen irriterende
duwtjes in de rug te geven- Da 4is ver-
reweg he4 verstandigst- Het tempo is bij
hen veilig.

Een verraderlijke daad,
zegt Soekarno

president Soekarno heeft de Mig be-
schieting op zijn paleis een verraderlijke
daad genoemd, maar meegedeeld dat
zijn vertrouwen in de Indonesische
luchtmacht niet is geschokt-
De luchtmacht is een instelling waar ik
trots op ben. zei de president, die om de
ze reden 't ontslag aangeboden a4s straf
van de luchtmachtoverste Suryadar_na
niet- accepteerde-

Staalindustrie op
Borneo

President S°ekarno heeft tijdens een
receptie in Djakarta meegedeeld da 4

met Russische hulp een staalindustrie
op Borneo zal worden opgericht-
Bij de ondertekening van de Sovje4le-
ning van 250 miljoen doUa 1' was ver-
klaard dat op Borneo of Sumatra een
staalindustrie zou worden opgericht, om-
dat hier voldoende steenkolen voor hoog

ovens v°orradig zijn-

Wederom drie ver-
woeste dorpen bij

Agadir ontdekt
In het berggebied bij Agadir is een

ontstellende ontdekking gedaan.
Drie dorpjes blijken ook getroffen te zijn

door verwoestende natuurkrachten, waai
d°°r 279 mensen zijn gedood en 144 ge-
wond- HeHcopters en muilezeitransporter
vervoeren medicamenten, v°ed3ei en °nt
smetMngsmiddelen naar hel vergeter
rampgebied, d_i pas "ontdekt" we 1.
toen enkele b°eren erin slaagden ovel'
opgebroken bergwegen de bewoonde we-
reld 4e bereiken-

Nieuwe Juridischehan-
digheid van Chessman
Sacramento caryl Chessman heeft oj-

aandringen van zijn advocaat Dnvis er
van af gezien om verder te berusten in
zijn executiedatum van 2 mei nu he:
Calif°rnische parlement op voorstel van
gouverneur B''own heelt geweigerd d.
doodstraf af 4e schaffen-
Begin volgende week zal Chesstrur

vocaat een nieuwe _uridische manoeuvrf
uitvoeren °m voor de zoveelste onzekere
maal uitstel van executie te verkrijgen

Bestemming nationaal
geschenk aan de

Koningin

Naar het ANP uit Den Haag meldt zal
't geschenk da 1 voor HM- de Koningin
op haar 50 ste verjaardag werd bijeen-
gebracht een bedrag" van f- 80-000 gulden
bestemd wordt voor het jeugdwerk 'n
de stedelijke centra van Ned-
Nieuw-Guinea.

Een Indonesische
kolonie

Naal" de Tel- meldt schreef het Austra-
lisch dagblad. "Daily Te^graph" een
hoofdartikel over de Indonesische drei-
ging v°or Nieuw-Guinea- He 4 b4ad
schrijft o-a:
"De (Austr.) regering moet met Neder-
land spoedig een nieuwe en definitieve
houding bepalen in de kwestie Neder-
lands Nieuw-Guinea
Naar aanleiding van de samenkomst van
Croestsjev en S°ekarno merkte het blad
op: "Ofschoon IndPnesi. nu de theore-
tische steun heeft van de S°vjet Unie
in zijn aanspraken op West Nieuw-Gui-
nea moet Nederland n°ch Australië zich
laten intimideren door hernieuwde be-
dreigingen- Beide landen !e;den he4 land
4ot het pun4 da 4 he 4 zich zelf kan be-
s4uren. Indonesië heef4 cch4er nog n°oi'
zelfs maal' gesproken ove 1' zelfbestuur
het wil het gebied in bezit krijgen om
er een Indonesische k°lonie van 4c
maken
Exploratie in N- Guinea
"Eastern World" schrijft over ontdek-

kingsreizen op dit op een na gr°°tfste
eiland ter wereld Nieuw Guinea-
Dit immense eiland, 350-000 vièrkante
mijlen groot js een der minst bekende
delen van de aardbodem- Na de reeen:e
onderzoekingen van de Poolgebieden i.
zelfs van de Poolstreken meer bekend
dan van Nieuw-Guinea- Momenteel i F

een Frans-Nederlandse expeditie bezig

■u het interieur door te, dringen °m de
geheimen bloot te teggen van dit nog
niet do°rzochte gebied. Nooit hebben re'
zige''s voor een zwaardere taak ge«taan
Vervolgens schetst het blad de presta-
ties in het verleden:
"Een handvol blanken heef4 hier in de
superlatieve trap gewerkt. in het winner
van he4 ver4l'ouwen der inheemsen en
hen gradueel vertrouwd maken me 4 dr
beschaving- Een groot aan4al de1' primi-
tieve stammen is van lieverlede onde1" de
invloed van he4 bestuur gebrach4. niet
door he4 houden van s4rafexpeditie:-
maar d°or een systeem van geduldige
penetratie, door het. steeds avanceren
va n posten en pa4l'ouillegang- In he 4 kor'
do°r bescherming en nie4 donl' onder-
drukking van de stammen-

Vragen in de Tweede
Kamer over infiltratie

Naar het ANP mcld4 heef 4 het Tweede
Kamerlid Ri 4man (VVD) aan do staa4s-
secre4aris van Binneiandse Zaken vra-
gen gesteld i-v-m. berichten over he4 in-
filtreren van fen zekere kapitein B°e4je
Loen- Do heer Ritmee"(er vraagt o-a-:
ts hei vo°r4s juist da4 deze BoetJ<

in 1956 eens bij Fak-Fak .
en u-on wi - gesteid
;s om naar Indonesië 4erug te keren. Is
he 4 ook juist dat in de loop de 1

jaren verschillende '* infiltraties behlben
plaats 4 gehad zondel' dat dit voor de in-
filtranten o°k maar enige nadelige ge-
volgen van betekenis heeft gehad?
Zo deze bevestigend worden bea;.twoor.
was er dai- 1956 niet voldoende
am-ieiding om Van gouvernementswege
-odanige strafbepalingen in het leven .roepen dat de infiltranten de lust tot in-

'ie definitief vergaat?
Fidzji-Eitan.meerzeg- gen schap in bestuur

Een commissie, benoemd door de gou-
verneur' van de Fidzji-eilanden in de
Stille Oceaan, stel! voor 0m de autoch«;
ne bevolking van Fidzji meer zeggen-
.-.-hap te geven in he 4 eilandbestuur-
Deze eigenlijke Fidzjibewonel"-0 vorme
r.üm veertig procent van de totale be-
volking- De commissie met aan he 1 hoofd
de vroegere gouverneur sir A'lan Burns

seft een reeks aanbevelingen om Fidzj
's toekoms <;p een gez°nder ba s:-; te i~r(,,-

gen- Ze is indertijd ingesteld als gevolf
van anti Europese betogingen op Fidzj;
verleden jaar december-
Pres. nasser naar het Oosten

Presiden Nasser van de Vel. Arabische
Repubiek zal begin volgende maand een
bez°ek brengen aan India en Pakis.i.i-

de landen za' hij zes ragen blijven

Russen ontwerpen
aam in Afgantstan

Russische ingenieurs hebben eeiï.pla
ontworpen een 20 metel' hoge dam t
bouwen in de vallei 'van de Khal
vier in Afganistan-
De dam komt in oen 72 kilometer lang

.< -kanaal da4 3200 hectare zal be-
vl°eien-

De werld drinkt
minder thee

Vorig jaar is de handel in thee axge-
nomen- Een pas gepubliceerde statistiek
v'-n de Wereld Voedsei en Landbouw
organisatie raamt dat in 1959 tvsS en de
755 en 760 duizend ton thee is geprodu-
ceerd.
Dat is iets minder dan in 1958-
Da 4 de theehandel afnam k°mt dool' de
verhoogde thee consumptie in de thee
producerende landen als India Pakistan
en Japan terwiji Engeland minder im-
porteerde-

Eerste kievits-ei

Het eerste kievits-ei i. gevonden in
Overijsel.
De vinristel' was ditmaal een dertienja-
rig meisje, Gerrie Reinering-

He4 ei werd gisteren nog aan de ko-
ningin aangeboden-

Economische plannen
Arap. Liga

De Economische raad van de Arabi-
sche Liga heeft vandaag de pianjnen
goedgekeurd voor de oprichting van een
Arabische pijpleidj'ngmaatschappif, een. V'aiM.sehe rederii en een Arabische
luchtvaartmaatschappij- De raad heef 4
°p zijn sio4zit4ing o°k ovcreens4emming
bereikt ove1" de coo*'d:'na4ic van de olie-
p°li4iek van de Arabische landen- Df->
woordvoerder van de Ec°nomische raad
zei da 4 de plannen voor de oprichting
v°o_ een Ai'abische tankb°otmaa4schap-
pi.j en van een fonds v°or economische
ontwikkeling v°or verdere bestudering
zijn aanghouden.



sen West-Duitsland n zijn
Adenauer js di 4 weekeinde v°or een

informeel bez°_k van twaalf dagen in
Amerika aangekomen- Hij ,;v om pre-
sident Eisenhouwer en minister van
tenlandse Zaken Herter ontmoeten en
°°k spreken me 4 de iaraelische premiei
David Ben G°erion-

Parijs commentaar op
oorlogvan

Abbas
De verklaring van Ferhat Abbas de pre-
miel' van de Algerijnse opstandelingen-
regering, dat president de GauUe t\e
deul' vool' vrede in Algerije heeft dicht
gegooid, heeft in Parijs n°g geen of-
ficieel ernmentaar opgeleverd- Maar in
kringen die in nauw contact staan me 4
de regering, is men n°gal verontwaar-
digd ove(r verdraaiing van de feilen
door Abbas- Deze had on_ier mcci ve'-
Kiaard dat zijn regering e 1" steeds op ui'
was geweest om geen enkele kans °p
een vergelijk in Algerije on^eb-'ui|k.i
le laten- Nu Frankrijk heeft aangekon-
digd he 1 koloniale regiem le bestendigen
a'dus Abbas, zullen de Alegerjjnen door
vechten totdat de onafhankelijkheid een
feit ;s. in Parijs wijs 4 men erop da4
Abbas keqnelijk naar een motief heef4
gezocht °m de sto'ijd te kunnen voort.,
zetten. Men beschouwt zijn rede dan o°k
als een oorlogsverklaring-

Premier van Nepal
spreekt in Peking

De premier van Nepal heeft in hef
communistisch-Chinese parlement ge-
waarschuwd t egen eventuele poginge.i
°m vrijheidslievende Aziaten met g0_
weid te overheersen of te onderdrukken
Een dergelijke poging, z° voegde hij
el"aan t°e, zal stellig leiden k>t versto-
ring van de wereldvrede. De Nepalese
premier had cndei" zijn tienduizend toe-
hoorders de Chinese premier Tsjoe En--
lai en diens minister van Buitenlandse
Zaken Tsjen Vi-

Prins Bernhard bij
de Gaulle

ZKH Prins Bernhard heeft vandaag
tijdens zijn bezoek aan Parijs een on-
derhoud gehad met president de Gaulle
In de lo°p van de midag bezocht dcfPrins als inspecteur-generaal van de
Nederlandse strijdkrachten het hoofd-
kwartier van de NATO in Fontaine-
bleau-

Afscheid Austr-Liaison

I De sympathieke Australische Liaison
pfficer P-J- Mollison die geruime tijdlm Hollandia vertoefde en door zijn po-
pulaire persoonlijkheid alleen reeds
veel verrichtte om de banden tussen de
twee helften van Nieuw Guinea, het
Australische en Nederlandse gedeelte
aan te knopen en te verstevigen, nam
gisteren afscheid van Hollandiase inge-
zetenen met een receptie in de Jacht-
club- Tegelijkertijd maakte hij van <\s.gelegenheid gebruik om zijn opvoigel"
de heer Bensted te introduceren in de
plaatselijke samenleving. De ambtenarij
van Hollandia was "au grand complot"
aanwezig- Z- Exc- de Gouverneur, mej
de Diens4hoofden verdel" de Marines4af
met aan he 4 hoofd de Schout bij nachj(
en vele leden der burgerij en per .."..-.
Ujke vrienden-

He 4 werd een gezellige aVond en nog
jater 7eifs een gezellige nacht;

Staking bouwvakarbeiders
De tWeede week ven de staking vande bouwvakarbeiders in Nederland is he

ponnen me 4 een aanzienlijke uitbreiding
Het aantal gemeenten waar gestaaktwordt is belangrijk toegenomer.en bovendien is °ok het aantal bouwwerken w»ar
bij gestaakt word 4 in die steden uitge-
breid-
Zo wordt nu ook geschaakt in Helmi
Breda, Bergen op Zoom, Den Hel .-'■

n en Stadskanaal- In Bergen
ï, Bi'eda en Den Melder treft de sta-

king nu ook de woningbouw- De staking::i eer pro4e"4 tegen de nieuwe collectie-
ve arbeidsovereenkomst waarbij onder-
nemerB en arbeiders een 5'1-.. loonsvei ho-
ging waren overeengekomen maar die
afsluit °p 'n verschil van mening tussep
de ondernemers en de regering °yer het
aldan nie4 doorberekenen-
De drie hoofdbesturen van de bouwvak-
arbeidersbonden hebben vandaag een be-
vakcentrales, het NVV, de KAB en he
CNV oVer de uitkeringen van de Haiï
een bespreking met de besturen van de
drie en de b°uwvakkei's-

Duitse enIsraelische
leiders bijeen te

New-York
Bondskanselier Adenauer van West

Dui 4sland en premier Ben Goe.on van
Isi'ael hebben in he 4 New Yorkse Wal-
dorf Astoria h°tel bijna twee uur me 4
e'kaar gesproken- De on.noe4ing werd
bijgewoond door de a mbassa deurs van
beide landen in de Ver- Staten. Na af-
loop van he4 gesprek zei dr. Adenauel'
el'van overtuigd te zijn da 4 de Wes4-
dui4se samenwerking met en steun vo°r
I srael ook in de toekomst vrucht zafl
blijven dragen-

premiel' Ben Goerion verklaarde dat he1
gesprek zijn standpunt had bevestigd
dat het Duitsland van vandaag niet da4van gisteren is-

"JOSSY" laat U weten dat de naam
van de pop d°or niemand is geraden
haar naam waB:

MARINA

Te koop: Scrijfbureau met stoel en bu-
reau-tamp, 2 feauteuils, bankstel, staande
lamp eetk- tafel; stoelen; lampekappen
eüectr- fans; gr- plafond fan; bedden
n°g niet gebruikte schuimrubbermatras
kaptafel; 2 si- kamerstoelen en tafel.
bedieeslampen; stpfzuiger; electr. oven
keukenweegschaal; vleesmolen; rest sel
vies; glaswerk; ijskasf-Bauknecht; Ber-
kelite snelkoker met inzet, houten keu-
ken lepels, Presto Cookes Eng- pocket-
bo°ks; 1 en 2 pits petroleum s4el; Phi-
lips Radio, 3 vuurvaste ovens.halen-
Ml'- H-M- Vrijheid, van Waardenb.i' n

laan.
Het Indisch toneelgezelschap-

Zaterdag 19 maart 1960 te 2000 uur
"DE PARIA VAN GLODOK"

Kaarten verkrijgbaar bij de hoe 1"Var>
Dijk; naast Nimrod; geen reservering

van plaatsen.
Diensten Bethel Kerk

0.1.v Evang- C- Totays (
Dinsdag 16 maart 18-30 uur Semenïfdf
Ri.lst._d- ïToll'-Binren
Woensdag n ms»art 18.30 uu. B^fbcil
studie in het het licht van de Taber-
nakel, Berg en Dal-
Zaterdag 19 maart is.3o u«r Evangelie
tie-dienst Bergi en Da1

Zondag' 20 maart 1800 uur Nederlandse
dienst met H- Avondmaal Pltfïadelfia.
kerfc ad> Fins Bernhard. brug( Hol'l-
Haven-

feacrxtfcs
TE KOOP: Grote partij planten in pot-
ten, partij huish- al.-; Kelvinator koel-
kast z-g-a.n- 160 __"; houten kroon!amp
rotanzitje; Erresradio; FF- de Graaff
Cycloopdwarsstraat Holl.-Binnen-
Wegens vertrek aangeb°den: FORD
PREFECT i-z-g-c- slechts 16000 km. op
N-G. gereden Vra?.gprijs f 4000-- Te
bevragen Nagel, Zeezicht 827
Te ko°p: Zwarte Volkswagen de Lux
i-c-s-v. telf 503 Hollandia

filmprogramma
ORIËNT THEATER verto on<( heden 15-3
voor 't laatst: de ui*erst b"eierjde gang-
sterfilm:

"DOWN THREE DARK STREET"
n|e Broderick Crawfor^i, Ru_i Roman
en Marisa Pavan.
Morgen: 16-3 .echts een, avond de grfa.
zeifilm bij uitnemendheid: DRACULA

(vervolg van pasl- 1

BRAND BRAND BRAND
Wij leveren uit voorraad:

HENDRIKS schuimblus-apparatuur voor-
zien van Rijkskeur.
Voor benzine- en oli.branden per stuk f 118.95
Voor andere branden per stuk i 137.25
met de daarbij behorende vullingen met Rijks-
keur voor respect, f 18,73 en f 2(.,85 af magazijn.

Everuens uit voorraad leverbaa- Skoda Octavia f6.100-. ENGLEBERT _M.V_
—^^m«.jmi______— -----MM«» i» ■

in Technicolor met Christhoper Lee
Peter Cushing en Melisa Stribbling-
Sentani heden 15-3: "DRACULA"

REK VERTOONT:
LAATSTE NIEUWS

15 Dinsdag
16 Woensdag

"KAMPONG MELAYAN"
Film Mclayu
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