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Ontwapeningsconierentie aangevangen
internationale politiemacht

In Geneve begon gisteren de ontwapeningsconferentie van Oost en West in denieuwe commissie van tien landen- j
Twee ontwapeningsplannen z^len ter tafel worden gebracht} het westelijke
plan dat drie fa«en °mva» stelt een geleidelijke ontwapening en daaraan ge
paard toezicht vo°r-

Conventionele en kernwapens moeten
volgens he 4 vOorstel gelijktijdig word|en
verminderd, terwijl een in te stellen in-
ternationale ontwapeningsorganisatie zal
moeten worden ontwikkeld tot een inteI'-
uatii.'aale politiemacht-
Hiertegenover staat het ontwapenings-
plan van S°vjet-premier Chroestsjev da4
in feite alle wapens in vier jaar wil la-
ten verdwijnen-
Het belangrijkste vraagstuk blijft of de
Sovjet-Unie bereid zal zijn doeltreffend
toezicht te aanvaarden.

De secretaris-generaal der Ver- Naties
Dag Hammarskjoeld richtte zich in een
boodschap tot gedelegeerden der landen
waarin hij zeide dat de conferentie vol-
ledige steun der Ve 1'- Naties heeft. Hij
vroeg de partijen elkaar het vertrouwen
te schenken dat onmisbaar is °m de con
ferentie 4e doen slagen-

In een b°odschap van Chroestsjev zei-
de deze dat de v°ors4ellen door heml
gedaan de veiligste weg waren om het
voortbestaan van de mensheid 4e ver-
zekeren-

Hij zeide dat de Sovjet regering haar
delegatieleden opdracht had gegeven omop e'ke mogelijke maniel- bij te dragen
tot het slagen van de conferentie.
De Westelijke l^ndeö welke ter verga-
dering vertegenwoordigd zijn, zijn: de
Ver. staten, Engeland, Frankrijk, Can*.
,da en Italië, terwijl van de communisti-
sche landen de Sovjet Unie, Polen, Tsje-
cho Slowakije, Bulgarije en Roemenië
zitting nemen-

Misverstand over
verklaring Abas

De verklaring dat president de Gaulle
de deur voor vrede heeft dichtgegooid
blijkt, niet afkomstig te zijn van de pre-
mier van de Algerijnse regering in bal-
lingschap persoonlijk, maa 1' is een rege.
ringsverklaring geweest-
De wo°rden die ten onrechte waren toe-
geschreven aan premier Abas waren een
reactie op de Gaul'e's jongste uitlatingen
ovel' Algerije's toekomst-
Gezegd werd dat de v°°rlopige Algerijn-
se regering in ballingschap er steeds op
uit was geweest om geen enkele kans
op een vergelijk ongebruikt te laten-

Dr. Adenauer bij Pres.
Eisenhower
De Wes4dui4se bondskanselier Aden-

auer js maandagavond uit New Y°rk
in Washington aangekomen, waar hij
gisteren door president Eisenh°wer op
het Witte Huis werd ontvangen-
Op he 4 vliegveld van Washing4on werd
Adenauer begroed door vice-presiden4

Nixon en minister van Bvi 4enlandse Za-
ken Herter-
Van he 4 vliegveld reed dr- Adenauernaar de Duitse ambassade waar hij tij-
dens zijn driedaags bcz°ek aan Washiiie
4on zal logeren. In New Vork heeft d>'
Adenauer bijna tWee uur gesproken me'
premier Ben Goeri°n van Israël in te-
genwoordigheid van de ambassadeur:
v"r. beide landen-

Nieuwe paspoorten in
Oost - Duitsland

De leden van de westelijke militaire
missies bij het S°vjet-Russische hoofd-kwartier in Oost-Duitsland mogen vol-gens het Oostduitse persbureau ABN hun
oude pa ssen blijven gebruiken-
Vorige maand gaven de Russische auto-
riteiten nieuwe passen ui 4 waarin nip
meer sprake was van de Sovjet-zone van
Duitsland, ma . van de Dui^e democra-
4ische republiek
Een westelijk protest bleef onbeant-
woord- Daarop stelde eerst Frankrijk endaarna ook Amerika en Engeland eenbeperkte bewegingsvrijheid :"._ voor deRussische militaire missieleden in Wes|.
Duitsiand.

Boete voor belediging
Joden
Een klokkenmaker in de Westduitsestad Minden moet op bevel van de rech-

ter 800 Mark schenken aan de slachtof-
fers van de aardbeving in Agadir-
Daarna werd hij veroordeeld tot vie ,
maanden voorwaardelijke gevangenis-
straf, omdat hij toen hij dronken w.beledigende woorden had geuit tegen
j°den-

Proces overvaren
schippersberecnt

De Nederlandse maïineraad heef 4 uit-
spraak gedaan van de aanvaring tussen. e Karel Doorman en he 4Belgische vis-
sersschip "Frans Alsa" vorig jaar sep-
tember °p de Noordzee-
D«ar-bij kwam toen de gehele bemanning
van vijf koppen van he 4Belgische schipom he 4 leven.

De marineraad houdl de offi C jer van
de wacht verantwoordelijk omdat hii
verzuimde op tijd zorgvuldig kompas-
peilingen 4e maken-
Volgens de raa d treft de com mandani
van de Karel Doorman geen verwijt-

Bouwvakstaking breidt
zichuit

De staking van de bouwvakarbeiders
in ons iand breid 4 zich nog steeds uit
tot nieuwe plaatsen en nieuwe objekt.a
Bij de landelijke stakingsleiding inUtrecht komen talrijke aanvragen bin-
nen van aannemers die door aparte re-
gelingen hun werk aan de gang willen
houden- Maar de stakingsleiding ver-
wijst hun naar de eigen organisaties, die
een oplossing van het conflict in handen
hebben, do°r de nieuwe collectieve ar-
beidsovereenkomst te tekenen-
De drie grote Nederlandse vakcentrales
waa'bij de stakende b°nden zijn aange-
sloten willen nog deze week een pro-
gramma van actie bekend maken-
De opzet is de stakers zowel morele aig
financiële sleun 4e geven-
Men wil o. m. de reglemen4aire uitke-
ring aan de stakers verhogen met de

iï. nm-mmQH Hoer.e.'
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

■vnd. Hoofdredacteu-
D. TERLAAK

Hedactie en Adm'nistrat't
Oranjelaan. Loods 13, Telefoon 171
Abonn- mentsprijs fl ..— per mand
n 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
11 'i,50 per mnd- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tarieven
11 ü.40 per mm- Bij contract (ten-
minste 1000 mm) '1 0,36 per mm

Familieberichten B 0,32 per mm



infiltranten trakken door Nieuw Guinea
Na al te gemakkelijk landen

De Haag«e redactie van "De Telegraaf schrijft;
In oktober 1959 ver4rok BOETJE LOEN me' zijn groep ongewapende In-

donesiers me* twee prauwen van Ainbon, om bij Fak Fak, op de westfcus:
van Nederlands Nieuw Guinea le 'anden.

AndaTe j|rifiltratia-g)roepen zijn hem in de afgelopen jaren v°orgegaan. maa'
daarvan is minder bekend dan van de groep, die in oktober j . aan de waak-
zaamheid van de Nederlanders op Nieujr Guinea ontsnapte- Boetje Loen heef1
na zijn toevallige arre sta4ie verteld, me4weike bedoelingen hij was gekojnen,
hoe gemakkelijk hij infiltreerde, hoe prettig de ontvangst in Fak Fak en So-
r°ng was en hoe zeker hij ervan is, da4 men hem weer za' moeten vrij^ten-

BOETJE LOEN is geen onbekendei
op Nederlands Nieuw Guinea- In he4

najaar van 1956 is hij reeds met een stelk4'nuiten In de Senggaia .baai ni^bij
Fak Fak aan land gegaan. Toen was zijn
doel eveneens het bedrijven van spio-
nage in opdracht Van de Indonesische
regering- H°ewel hij daar geen geheim
van maakte, kon hij elke gerechtelijke
straf ontlopen, omdat de bepalingen van
he4 op Nieuw Guinea geldende straf-
recht geen vervolging wettigden-

In he4 najaar van 1957 moch4 hij -
opnieuw per prauw - de reis terug ma-
ken- Slechts de 'emiigratie-bepailingen
hadden he 4 gezelschap van Loen (tijde-
lijk ach4er de traiies kunnen houden-

Na afkomst jn Indonesië heef 4 Boe4j.
L°en zich in Djakarta moe4en melden
Me4 de gouverneur van "Irj an Barat'"'
ZAINAL ABIDIN, heef 4 hij de reis naai
Djakar4a gemaakt- Hij bracht er rappor
ui 4, werd door hoge loger-au4ori4eiten
°n4vangen en, ging toen een sp_cia!le
opleiding v°lgen. Hij leerde hoe hij al;
:nfilteant, militaire, economrche en a nde
re inlichtingen moes 4 vergaren- Hierna
kreeg hij van het Bevrijdingsfront voor
Nieuw Gumea te Djakarta opdracht we-
derom naar het Nederlandse gebiedsdeel
te vertrekken-

De bevelen, die hij vool' vel-trek ui 4
Ambon kreeg, luidden: Politieke toestand
peilen - sterkte van de plaatselijke po-
Mtie en van militaire groeperingen mel-
den - de gevoelens van de bev°lking
jegens hel Nederlandse gezag peilen-
Iti Fak F»k, waar de groep logeerde bij
een geestverwant, heeft B°etje Loen kun
nen waarnemen wi' UerrJ belangi.j':
v,;orkw'_n- Gastvrij werd hij door de
islamitische gemeenschap ontvangen.
Ondel' de burgerij gaat hier zelfs het

.-'..ia' dut L°en er con vergadering
heeft gehouden- Een ander bericht luidt
dal hij zijn rapporten v°°r de regering
in Djakarta pel koerierspost vanuit Fak
Fak hpeft verzonden, een koerierspost-
dienst die wordl onderhouden door wer.
kers op KPM-schepen, mensen die de
:a;k van S°ekarno zijn toegedaan-
Vanuit Fak Fak trok Boetje Loen me4
enkele getrouwen te voe4 en per prauw
naar Sorong, de oliestad op Nieuw Gui-
nea- Ook daar werd hij hartelijk ont-
haald en heeft hij zijn werk kunnjen
doen. zonder dat het bestuur, de joütic
en re r echerche e l' iets van te wetev
kwamen-

in Sorong ve telt men, da" hij er in-
structies achterliet- Hij heeft ruim een
v/eek in de °mgeving van deze stad ver-toefd en dat j ij er rioor Soekarno's sup-
porters op de handen werd gedragen, is
er een publiek geheim- Een dag vo°r z ;jnvertrek zou de Indonesische gemeen-
schap hem er nog een eetfeest hebbenbereid-
NIET VERVOLGD

In een prauw voer de hoofdman der

infiltranten daarna in de richting van
Pu'au Gag, 'n eiland van de Radja Am-
pat gr°ep- Door een voor hem ongeluk-
kige samenloop van omstandigheden viel
hij in handen van een bevolking, die
hem niet goed gezind was- Zij leve'di
hem uit aan he 4 Gouvernemen4.

Na zijn arre statie is Boetje Loen over-
gebracht naar Manok\vari, waar hij voor
de tweede' keer immigratoir werd aange-
houden zonder dat hij strafrechtelijk
werd vervolgd- Volgens de autori_eten
°p Manokwari zouden daar geen juridi-
sche gronden voor zijn- Het za i er dusweer op uit moeten lopen, dat men Boe-tjn L- c-s- op de prauw naar Indonesië
zet. Hij zal 2j,.j, fn Djakarta dan nie4
over Ce behandeling op ! Nederlands
Nieuw-Guinea te beklagen hebben-

Ook voor zijn arrestatie heeft het Ne-
derlands bestuur het hem niet moeilijk
gemaakt-
Zijn infil4l,a4ie verliep soepeler dan da 4
bestuur en de mili4aire instan4ies wel 1.
is. De Nederlandse marine heef 4 een
lange en grillige kuns4lijn te bewaken
en zij kan niet oVeral tegelijk ziin
Marine-deskundigen hebben wei eem
beweerd, dat er 'n onmetelijke mni'ine-
macht nodig zo" zijn °m infiltraties aavi
de zuidelijke kusten van Nieuw-Guinea
's Vogelkop te voorkomen een macht inde orde van grootte van de zevende
vloot der Amerikanen-
ONBEHAGEN

Ceram en andere, ten zuiden van
Nieuw-Guinea liggende eilanden zijn bj-
uitstek geschikt om een eventuele aanva'
op en infiltraties in Nieuw-Guinea.
De ervaring heeft geleerd, dat juist van
uit deze eilanden de infiltraties plaats-
vinden-

Dan is he 4 ook een bekend feit dat dezuidelijke randgebieden van Nieuw-
Guinea voor een groot deel bewoond
worden door islamieten en politiek minder betrouwbare lieden, afkomstig vaneilanden die binnen de Indonesische in-vloedssfeer liggen- Allemaal onbehaag-
lijke omstandigheden die nauwelijks re-
den la4en tof voldoening oVer de arres-tatie van "kapitein" Boetje Loen-

En het geluk vlucht hoe langer hoeverder weg in onze samenleving, het is
Prac4isch onvindbaar- Soms is van hegeluk nie4s meer nog overgebleven danhet even ie4s gemakkelijker draeen vande gebruikelijke pech-

Peiopgpr is dood, de trouwste vrien-din die ik oojt had en wij - - wij gaandoor met het torsen van "the whi*eman's burden" in Nie"w Guinea, door-g»an met de uitzichtloze taak. het demo-cratiseren va n r_et volk- Maar als heleenmaal ooit z° vel' komt. da 4 de Pa-poea's democraten zijn dan groei 4 ogras op onze graven en het doet el' al-lemaal niets meer toe wie ik was en'ofik er nog ben.

Dagboek van Moos
4

Vele pre44ige dingen vallen van lie-
verlede uit ons leven weg en nare din-
gen doemen op. Men trach 4 wat pi'é44ig
is vast te houden, maal' hel is niet vast
te houden, alles valt i n scherven van
de eeuwige steen; het wordt de men?
steeds moeilijker om de wereldse ra"ei
lijkheden gelijkmoedig te dragen-

Gisteren heb ik weer iets goeds be-graven- Ik vond ze in 1950 ze lag iangs
de weg te jank en; een pluim met een
bal gehakt, v°l schurft in zeer prille
jeugd- Ik nam ze mee naar huis ennoemde ze "peloppor". Na een paar £a_
gen wa.s ze dr schurft kwijt een kon a'
blaffen. 10 Jaar heeft ze geblaft en ge-
kwispeld en voor de deur gewank4-
Ti'ouw heeft ze anes gedee'd, lief maarook leed. als er geen diner voor haarwas- Ze gromde dan niet maar jank4e
alleen maar omdat ze he 4 beroerd v°ndWij vonden het O ok ber°erd maar watdoe je er aa n- Ces* la misère.

Van het levensleed kreeg ze r Ujm_
schoots haar deel- Twee keer ging ereen au4o over haar heen, ze overleefd.het- Eens v°nd een ievensgro4e hoofd-agent het zijn plich4 o m van de we„
af haar op mijn erf een kogel door d#kop te jagen, omda4 ze blafte wat haar
plicht was om te d°en wanneer vreem-den het huis naderden- Maa'' <>ok r\a,'
heeft het beest overleefd en er alleenmaar erge hoofdpijn va n overgehouden
We hebben peloppor toen enige dosesculfa in het e4en laten slikken op _a .-raden _van de veearts en dat heeft eencapsu'e om de kogel gelegd en verclei'heeft ze geen last gehad va n het s__k
l°°d. Het enige wat het dier er vfcftiovergehouden had was een hartgrondige
haat tegen alles wat een poli4ieuniformdroeg^ Ze was ma . een hond maal' mH_
enige vriendin en zij was verstandigHet politieapparaat kan nu gerust 7;v,
wan 4 he 4 heef 4 nu een vijandin minderPeloppor is do°d.

Er zijn wel nieuwe dingen die op-doemen in het leven, men grijpt 0r naa,
als naar een zeepbel, maar bij de mir. f.aanraking spa 4 he 4 uiteen en men grijp'in de lucht-
Mjin h°nd is dood, maar er verdwijn 4z°vei_l va n lieve_.crt'en; onz« bescha-
ving zelf ligt op sterven- Ondanks voor-
uitgang der techniek gaat onze cultuurzelf achteruit- Het zijn tegenwoordig niemeel' de bes4en der besten die on . lei-den, maar het is de "algemene opinie"die on s. leidt en die word 4 ui4 gemaak4
door pers en radio en he 4 geld i; at e"achter zit- De moderne mens heef 4 zij.
persoonlijke opinie opge geven veelal endaarmee zijn m».ei "ordeel. Hii zweertbij ZIJN instellingen, als die maar voo)
uitgaan dan is de beschaving gered-

Maar el' wordt niets gered, nie4 voor
°ns, niet voor ons vo ik. De gemiddeldp
kra cht van Nederland over de laatst?duizend jaar wordt vernietigd door drzwakheid van de laatste 20 jaar-

En hoe langer hoP mPor vullen d° kartoren der leiders zich met hardgekookt,
jongens, voor alles op geld ui 4, slechtsmaterialistisch denkend en doende Maarals politiek en economie zich los makervan naastenliefde dan worden het eketenen.
(veryoig. op pae3 ko]om j)



Infiltratiesop
N.G. zijnvoorboden

Onder bovenstaande k°p brengt de
"Telegraaf" een artikel waarin het bia_
schrijft: "Zouden in geval van een
krachtmeting rond Nieulw-Guiuea een
of meer Seato m°genheden wi'len in-
grijpen, dan kan Ind°nesie, na het s 4aats
bezoek van Croestsjev zich er wel heel
zeker van v°elen dat Moskou de waar-
schuwende vingel' zal opsteken opdal
niemand zich in de "binnenlandse aange
legenheden" van zijn bondgen°ot zal
mengen- Rechtvaardigen de berichten
over stijgende spanningen rond Nieuw-
Guinea de prognose dat wij aldaar bun-
nen afzienbare tijd voor 'n grote kracht;
me4ing zullen k°men te staan?
Wij menen v°°rals nog nie4- Maar v°or
de toekomst van Nederlands Nieuw-
Guinea en vo°r de positie van °ns Ko-
ningkrijk in de wereld moeten wij el'
vo<_' waken, niet door sub4iele en vaak
bijna onmerkbare infïltra4ies te enigel'
tijd vo°r faits accomplis 4e worden ge-
steld, die voor Nederland catastrophaie
gevolgen z°uden kunnen hebben "Tijdig
beraad is nodig- Do°r ons lidmaatschap
van de Nato zijn wij wa 4 onze strijd-
krach4en betref 4 aan handen en voetjen
geb°nden. Anderzijds worden wij on-
danks onze wens daartoe nie4 tot de Soa
t° toegelaten-

Wanneer Indonesië heden ten dage op
Nederlands Nieuw-Guinea infiltreert er
dus een grondgebied binnendring 4 da4
niet to4 de Sea4o beho°rt is geen del'Sea
4o mogendheden verplich4 ons 4e hulp 4e
komen of zich daar tegen te verze44en-
Het m°ge zijn en (het zaj wel zo zijn)
da 4 Amerika en (of) Engeland ons niet
to 4 -je Seato zuilen willen 4oelaten, "m-
-da( zij ons geen garanties inzake Nieuw
Guinea willen geven- Laten wij het er
dan cch4er niet op laten aankomen en
laat onze regering zibh tijdig beraden
over °nze positie in de wereld en v°orai
-in het Nato verband der westelijke
bondgenoten-

Kansen on Indon. overval
Regering mag niet schriel ziin

De redacteur Ind°nesie van het Al-
gemeen Handelsblad schrijf 4 in een
hoofdar4ikel: 4oen S°ebandrio verklaar-
de da4 Indonesië geen geweld zo" gebru:
ken 4en aanzien van Nieuw-Guinea deed
hij dit nie4 voor ons plezier, maar ten
gerieve van Aus4ralië en de Verenigde
Stat. Tegenover ons verzwak4e hij daar
d°or de druk van miiitai>'e bedreiging
van Indonesies versterkte weermacht.
Hij deed di 4 slechts in beperkte ma4e.
immers wij weten dat Indonesië deze toe
zegging slechts gestand zal d°en, z°la_iig
het er belang bij heeft me' de wensen
van beide Angelsaksische landen reke-
ning te houden-
Echter, merkt de redacteur verder op
de Indonesische politiek is wisselvallig
en afhankelijk van de onderekenbare
driften van een nationale psych°se-
Men kan honderdmaal uitrekenen da!
een aa,1Val van Ind°nesië op Nieuw-Gul
nea onzinnig is en financieel onmoge-
lijk, de politieke waanzin kan door elke
berekening onverwacht een streep halen
Maar het z°u onzerzijds dwaas zijn in-
dien wij gingen aannemen dat een derge
lijke absurd geval voor de hand zou lig-

gen en wij dienen °ns d°or een nuchter
°ordeel te beschermen tegen de sugges-
tieve besmetting die van 'n geestesge-
steldheid als die van Indonesië uitgaat,,
De politieke situatie eist daarom een
zorgvuldige en objectieve waarneming.
maal' wij mogen daarbij geen ogenblik
het feit ujt het 00g verliezen, dat soe-
karno het Nieuw-Guir.ea effect steedr
als een wapen pleeg- te hanteren, wan-
neer zijn populariteit jn gevaa_- komt-
Het wil ans echter voorkomen dat el' op
het ogenblik geen bijzondere reden tot
ongerustheid behoeft ie zijn al stijg*
daal' ginds de malaise ook 4en top.
Immers he 4 is daar met de inwendig:
orde zo gesteld, dat het voo. de regerin:
en voor Soekarno niet wej rnoge'ijk za,.zijn een belangrijk deel van de natio-nale strijdkrachten gedurende 'lange
'tijd buitenlands te zenden-

He 4 blad meen 4 "wij kunnen evenrn'-
als wij het destijds konden in Neder
lands Indië in Niuw-Guinea een strijd-
macht onderhouden, die berekend is or
alle mogelijke gebeurtenissen-
Wij zullen o ns moe4en bepalen 404 een
meer beperk4e mi'i4aire verzekering, dieSoekarno de lust beneem 4 to4 een mili-
tair av°n4uur.
Onze deskundigen van marine en leger
zullen de weerstan d m°eten berekenen
die een dergelijke barrière moet bieden
maar.de regering zal n je t zo schriel mo-
gen ziin in de uitvoering van hun ad-
viezen als he 4 geval is gewees4 in Ne .-
deriands-Indië toen Japan ons bedreig-
de"

Kritiek op
Ned. N. Guinea

In "Groter Nederland Ac4ie" wordt kr
tiek gegeven over Nederlands Nieuw
Guinea. Schrijver meen 4 dat bij de pres-
taties der Nederlanders in Nieuw-Gui-
nea he 4 zi-, meest nut4ige wa 4 men voov
Nieuw-Guinea en ziin bevolking z».
kunnen doen, is die bevolking landb°uw
methoden 4e leren °m op de eerste
plaa4s zich behoorlijk 4e kunn°n voeden
De volkskracht zal door geregeide arbeid
en betere voeding belangrijk toenem;en
En dii k an he 4 bes4e geschieden donl' he*
samenwerken me 4 Nederlandse immï.
granten in par4iculiere gr°4e en kleine
land- en 4uinbouw ondernemingen en
veeteel4 bedrijven-

In een ander artikel acht de schrijver
het beschamend dat in Nederlands
Nieuw Gume3 slechts één veearts is
Voorts meent hij: "De Nederlanders over
haasten zich ietwat bij hun werk van
emancipatie- Bij de Australiërs over-
heerst de opvatting cla4 bij de opvoeding
van de Papoea zelfbeschikkingsrecht: nie4
me 4 jaren maar me' generaties moet wor
den gerekend. De Australiërs hebben z-i
een gez"nder inzich4 en een grotere wer-
kelijkheidszin dan de na-coriogse Ne-
derlandse regering-
Zorg er voor. aldus schrijver, dat de be-
volking van Nederlands Nieuw Guinea
allereerst ec°n°misch zelfstandig wordt
Ga v°oral niet overhaast te werk bij he4

aaneensmeSen van honderden stamme-
4ot een na_onale eenheid-
S4el vo°ral de massa g°ed in staa4 dr
vrijheid ook ec°nomisch 4e verdedigen
alvorens haar te c°nfron4eren me 4 he
zelfbeschikkingsrecht. Brokken zijn an-
ders nie4 uitgesloten- Zie maar naar de
Republiek Indonesia-

Actie Anti Franse
atoom bom

Een groep Afrikaanse en Aziat.cChc
landen heef 4 secre:aris-generaai ll:nn-
marskjoeld verzoch4 een speciale zitting
van de assemblee van de Ver- Na'ies
bijeen te roepen om he 4 vraagstuk val
de Franse atoomproeven te bespreken.
Het verzoek was ondertekend door 21'
gedelegeerden-

Cubaanse bewapening
om afteschrikken,

zegt castro

De Cubaanse premiel' Castro heef 4 in
een teievisie verklaard dat niemand
zich oVer de Cubaanse wapenaankoper
bezorgd hoeft te maken, omdat Cuba
geen agressie in de zin heef 4 tegen welk
land dan ook- Maar, zo voegde hij e'-
aan 4oe, deze wapens vormen een afschik
middel v°or landen die een aanval bera
men op Cuba- C»stro zei, da 4 de Cuba-
nen meer wapens hebben dan de Alge,
rijnse nationalisten, die een half mil-
joen Fransen al jaren handn vol v.e: k
geven-

Fidel Castro blaast
hoog vande toren

De dictator Fidel Cas4'*o van Cuba
heef 4 in een interview wel erg h°og van
de toren geblazen
He4was een hele mondvol wat hij 4e
vertellen had.

Hij begon me 4 4e zeggen da4 hij Ame-
rikaanse hulp of investeringen nie4 nodif
had- Mijn positie word 4 volledig begre-
pen en toegejuich4 door andere landen
die vriendelijker zijn-
(Rusland heeft Fidel 100 millicen cre-
diet gegeven en een vijf jaren con4raet
voor afname van '..000-000 4on suike'l
Natuurlijk heb ik geen andere weg wan4

de Amerikaanse regering heeft duide-
lijk gedemonstreerd dat ze mijn revolu-
tionaire regering wil elimineren, aldus
Fidel-
Toen hem gevraagd werd of hij ook een
militair acc°ord me 4 de Sovjets had a.f-
gesloten zei Fidel: In de p°li4iek laten
we niet al onze kaarten zien-

Wa 4 even4ueel 4e houden verkiezingen
aangaat ver4elde Castro: Cuba is nog
nie4 i'ijp voor verkiezingen- Trouwens
ik heb geen tegenstander. Als |k er een
had dan zouden mijn volgelingen hem
afmaken- Daarbij komt dat het volk het
te druk heeft om zich met verkiezingen
bezig te houden-

Toen hem gevraagd werd hoe he4

stond me 4 de samenweking mcl de Sov-
jets, zei Castro: "Ik heb ai teveel ge-
praat met een kapitalistische reporter-
Zeg maal'aan de Noord-Amerikanen da4

mijn land de steun heef 4 van een de1'
machtigste na4ies der wereld en da4we
nie4 bang zijn van Amerika.



Radioprogramma
WOENSDAG 16 MAART 1960
06.30 Na de douche (gram. pi-) 0700 Oich
tendgymnastiek olv- Lien Dreese; 07-10
Verv»lg na de douche (gr- pi) 07 30 Slui
'ing;
10.00 Muziek in de ochtend; 1100 Slui-
ting-
-20-00 Nieuws en weerbericht; 20-15 Mu-
ziek vo°' Teen-agers; 20-30 Hoorspel:
De Krijgskree4 van Siva, dcc' I. Een de
4ec4ive-hoorspel in 6 delen door Cecil
Barton- Vertaling: Greta Baar s-Jelgers-
ma- Vanavond dee4 I: He4 lijk in de
ondergrondse- Volgende week w°ensda?
23 maal'4 zenden wij he 4 2e deel uit, ge-
titeld: De kree4 in de mist- 21.02 Otrkes4
Xav'ier Guga4; 2115 Ken 4 U Dolf van
der Linden? door Ben S4einkamp; 21-46
Zang door Bibi Jones- 22.00 Orkes4 Mas
Bakker; 22-30 Die a Ccord^o n virt\U^osJohnny Meyel-; 2245 Zang do»r Keely
Smith; 230 Sluiting.

Zuid - Korea ter
stembus

Gisteren werd in Zuid-Korea de pre-
sidentsverkiezingen gehouden in een ge-
spannen ataosfeer en onder het wakend
oog van de me 4 karabijnen bewapende
poM4iemannen-
Dï 84 jaar °ude presiden4 Syngman Rhec
zal waar-schijnlijk ook vo°r de derde
maal wel weer worden herkozen-
Zijn enige tegenstander s4ierf k ol'4 na-
da4 de kandidaa4s4el'ing was gesloten-
De oppositie heef 4 ail e hoop gevestigd
op de herkiezing van vlce-persjdei
Tjiang die de mees4e concurrentie he< f'
ie duchten van Rhee's partijgenoot Lee
Kie Poong.
De post van vice-presiden4 wordl me'
het °og °p Rhee's hoge leeftijd '.'■■
belangrijker, wan 4 wanneer de pres.den1

sterft volgt de vice-p1-esident hem op-
Watersporttentoonstelling

een succes
De vrijdag jl- in Amsterdam geopende

wa4ersportten4oons4elling is nie4 alleen
de grootste- die ooit in ons jand js gehou
den, maar btijkt ook uit he 4 bui4eniand
belangs4elling 4e trekken- De buitenland-
se vraag naar de producten van onze
zeil- en motorjachtwerven neem 4 nog
t°e en iaat een spreiding zien.
Behalve uit de Vel'- Staten is er toene-
mende vraag uit West-Duitsland, Canada
en België- Daarnaast zijn er speciale
orders naa 1' zeer uitlopende winds<re
gegaan- Het buitenend heeft vooral be-
langstelling v°or hetgeen onze weiven
bouwen op he 4 gebied van zeewaardige
jachten-
De Firma de Vries Len-se in Am-sterdam
heeft zijn hele productie van di 4 jaar
van een nieuw uit gewapend polyster
gebouwd 10 me4er lang zeiljacht aan de
Ver. Staten verkocht-
Van een grotere editie va n dit bijzonder
mooj gelijnde schip is aj meer dan de
helft van hetgeen dit ;aar kan w°rden
gebouwd door Amerika besteld- Ook an-
dere werven kregen behoorlijke export.

Nedl. contractpensions

In de Nederlandse contractpensions
dat z ijn de pensions die de regering
heeft gehuurd v°or het onderbrengen
van gerep" ..eerden uit Indonesië, bevin
den zich nu i.og ongeveer 7COO personen

Sedert juni 1950 werden in de overal
in het iand verspreide c°ntractpensiüns
ruim 23000 gezinnen opgen°men-

Nieuws uit Seroei
Uitbreiding landbouw

project Japen

Uitbreiding landbouw-projcet Japen
Nog in de loop van dit j aar zaj he 4

landbouw-project op Japen waarschijn-
lijk een verdere ui_b''eiding ondergaan
E' zuilen n-1- naar anc waarschijnlijk-
heid f°ndscn vrijgemaakt kunnen wor-
den vool' het ay.i__kken van een eerstevro_weiiji,-e landbouwhuishoudkundige
Het voornaamste motief v°or de over-
weging dat Voor de ontwikkeling van
een levenskrachtige boerenstand niet al-
leen gedegen voorlichting aan de boeren
noodzakelijk is, d°ch evenzeer de vrou-
wen van die boeren, wil men nie4 het
risico lopen dat de ontwikkeling van de
landbouw do°r de vrouwen, "it wanbe-
grip, op den duur m jn of meer geremd
wordt.
Nu zich in vele dorpen bl°eiende land-
bouwtuinen aan het ontwikkelen zijn
komen vragen naar voren, die specifiek
°p landbouwhuishoudkundig terrein lig-
gen en ai s zodanig bui4en he 4 eigenlijke
we'kterrein van de meer landbouw-tech
nisch gerichte L.V-D- ambtenaren val-
len-
Me4 name de vrouwen komen me 4 aller-
lei vragen oVer de bereiding van voed-
sel, de werkverdeling tussen vrouw en
man, de huishouding zelf ki_derver
ging en kindervoedsel die voor 'n speeia
list(e) .gemakkelijk 4e beantwoorden zijn
een outsider cch4er moeilijk liggen.
Het is de bedoeling deze lacune >._ het
iancïbouw-projec4 °p te vangen met een
uit Nederland afkomstige kracht op mid
delba-11' landbouv.'huishoudsch°oi -niveat
De dame, die hierv°or aangetrokken zal
worden, zal mogelijk voor aankomst al-
hier eerst enige maanden de werkwijze
van de bekende Filippijnse landbouw-
hui:>h°udings-expe''t Mej- Maramb3 ;e
Mar.ila, die ook dil 'and kent. bestude-
ren Tegen 1.4 einde van dit jaar 701.
zij dan -nlhier verwacht m°gen vi

PERSONEELS WISSELINGEN
Sedert 5 cnaart j.l- heeft de heer PT*

Sohreiber de leiding van het Nigimy-
agen4schap Seroei overgenomen van de
Heer H- Bennink. die met Europees ver
lof vertr°kken is-
Vanaf 10 maart 4reed4 als waarnemend
subress°rtsleider Landbouw Seroei °p de
Heer L-F-J. Rompas-
De heer Rompas zal gedurende he 4 Eur°
pees verlof van de heer M- de Vries de-
ze functie vervullen-

Sjoukje Dijkstra,
kampioene

Sjoukje Dijkstra heeft haar t;te i van
Nederlandse kampioene kunstrjjden ge-
prolongeerd-
Bij de wedstrijden in Den Haag eindig-
de Joan Haanappel op de tweede plaats
Het Nederlandse kampioenschap ijsdan-
sen is behaald d°or het echtpaar Odinfc
uit Den Haag.

Met diep leedwezen geven wif kennis
van het overlijden van onze geliefde
man, vader, grootvader en zwager
den heer

CA. MATERN
Wed. T. Matern-van Rijk

W. Matern
R. Matern

Fam. G.C. Matern
J.C. van Rijk

Winterswijk Nederland 13 maart 1960

m——nan'ri mirnii__________M_a_a____q

Ver'oofd:
ANDREE SATOOR DE ROTAS

en
CP. VAN HEERDT

Meppel-Nedeland
Hollandia-Nieuw Guinea

JACHTCLUB

Heden*v°nd: Gram°foonpia-ten c°ncert.
HAYDEN^ Symphonie "The Surpi'ise"
RAVEL: "Gaspard de ia niet"
FAURE: Requiem
Aanvang 20-30 uur
Zaterdag 19-3 te 1800 uur: kinderfilm

"DE RODE PIMPERNEL"

VERLOFGANGERS!
VO°_ zes maanden of 'anger zeer ruime
geheel gemoderniseerde prak4isch nieuv.
gemeubileerde zelfstandige w°ning me'
grote tuin (veel zon) op pi'ima stand
(Sweelinckpiein) Den Haag o.m- cv- telf
douche, .geyser, grill-f°rnuis, radio e4c
voor echtpaar cv- met klein kind f
300,— per maand- Voor jaar °f langer
f 275,—. Te bevr Bankastl'- 19 Den Hei-
der evnl- ml- Crompvoets, Signal Hill

De Pluimveevereniging "HOLLAN-
DIA" houdt op 27 maart as. de jaar-

lijkse algemene ledenvergadering- Ten

huize van heer P°nne 4e Sentani, aan-

vang 10 «.ir v.m- Ook belangstellende

niet leden zijn welk°m-

filmprogramma
ORIËNT THEATEJR. vertoont heden 16-3
vo°r het laatst de meesterlijke griezel-
film "DRACULA"' in techriicoior m^*Christopher Lee, Peter Cushihg en Me-
lissa Strihbling.
M°rgen 17-3 en overmorgen 18-3: Ri-
chard Conté, Ka4hryn Crai>* en James
Darren lm de sensationele detective-
film "THE BROTHERS RICO"
Elke minuut in doodsangsten, aoh|er-
volgd d°or de politie, spanning, lis« en
actie-

SENTANI morgei. 17-..: Wayno MorrU
en Prest°n Foster in de spannende ou4-
door-actiefflm "THE BIG CUSHER"

HOLL-BINNEN m°rgeni 17-3: Wayne
Morris en Preston F°«ter in de uite^s4
boeiende gang*terfi_m:

"THE TOUGHER THEY COMF"
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